
Uchwała nr XX/101/93
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 29 stycznia 1993 r.

w sprawie stosowania stawek podatku od środków transportowych oraz ulg w tym podatku.

Na podstawie art. 1 i art. 8-12 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 9 poz. 31 z późn. zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 1992 r. w 
sprawie podatku od środków transportowych (Dz.U. nr 94 poz. 466) oraz 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 
uchwala, co następuje:

§1 
Postanawia stosować stawki podatku od środków transportowych w wysokości ustalonej w/w 
rozporządzeniem Ministra Finansów w górnej ich wysokości z zastosowaniem ulg i zwolnień 
przewidzianych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z tym, że od przyczep rolniczych obniżyć 
stawkę podatku do 80% stawki określonej przez rozporządzenie w pkt 11 lit b - g paragrafu 1 
rozporządzenia.

§2
Osobom fizycznym i prawnym będących właścicielami środków transportowych, które uiszczą 
należny podatek od tych środków w jednej racie płatne w terminie płatności I raty podatku udziela 
się 10% ulgi od należnej kwoty podatku.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała nr XVI/79/92 z dnia 
25 marca 1992 r..

Uchwała nr XX/102/93
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 stycznia 1993 r.

w sprawie 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 z późn. zm.) i §1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 grudnia 1991 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 116 
poz. 502) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 
16 poz.95) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Ustala się wysokość od posiadania psów w kwocie 50.000 zł od 1 psa.

§2
Zwalnia się od podatku od posiadania psów:
- posiadanie psa będącego pomocą dla osób kalekich - niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych,
- posiadanie 1 psa w gospodarstwie domowym prowadzonym samodzielnie przez osoby w wieku 



powyżej 70 lat,
- posiadanie psów w celu pilnowania stad na pastwisku – bez względu na ich liczbę,
- posiadanie 2 psów w gospodarstwie.

§3
Obowiązek podatkowy należy wykonać w terminie do 15 maja 1993 r. bez wezwania.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała Rady Gminy w 
Zębowicach nr XV/70/92 z 26 lutego 1992 r. 

Uchwała nr XX/103/93
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 stycznia 1993 r.

w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i zwolnienia od tego podatku.

Na podstawie art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 9 poz. 31) i art. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1991 r. w 
sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 
116 poz. 502) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95) Rada Gminy Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Podatek od budynków mieszkalnych wynosi od powierzchni użytkowej budynków z wyłączeniem 
piwnic i strychów 979 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

§2
1.Podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną 
niż rolniczą lub leśną oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej wynosi 36.920 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. Podatek od budynków określonych w ust. 1 tego paragrafu, a niewykorzystywanych przez cały 
rok 1993 ustala się w kwocie 8.000 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

§3
1. Podatek od pozostałych budynków lub ich części wynosi 8.000 zł za 1 m2 powierzchni 
użytkowej.
2. Zwalnia się od podatku określonego w ust.1 tego paragrafu budynki lub ich części w 
gospodarstwach rolnych, których właścicielami są emeryci lub renciści rolni oraz w 
gospodarstwach opuszczonych przez właścicieli.

§4
Podatek od budowli wynosi 2% ich wartości.

§5



Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem gruntów 
związanych z budynkami mieszkalnymi wynosi 1.221 zł za 1 m2 gruntów, a od pozostałych 
gruntów 100 zł za 1m2 gruntów.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7
Uchwała podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 1993 r. i z tym dniem tracą moc 
uchwały Rady Gminy nr XV/67/92 z dnia 26 lutego 1992 r.

Uchwała nr XX/104/93
Rady Gminy Zębowice

z dnia 229 stycznia 1993 r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz.95 z późn. zm.) oraz art. 60-66 i art. 80 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U. nr 101 poz. 444) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Ustala się stawkę podatku od właścicieli lasów mających plany urządzania lasu stawkę podatku 
leśnego w wysokości:
a) 0,125 q ceny żyta za IV kwartał 1992 r. w I półroczu 1993 r.,
b) 0,125 q ceny żyta za II kwartał 1993 r. w II półroczu 1993 r.
od każdego 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych.

§2
Ustala sie stawkę podatku od właścicieli lasów mających plany urządzania lasu w wysokości 0,124 
m3 drewna tartacznego iglastego od każdego 1 ha przeliczeniowego lasu i gruntów leśnych na 
każde półrocze w/g średniej ceny sprzedaży tego drewna poprzedzającym półroczu, ogłoszonej 
przez GUS.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 1993 r. i z tym dniem traci moc 
uchwała nr XV/69/92 Rady Gminy Zębowice.

Uchwała nr XX/105/93
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 stycznia 1993 r.



w sprawie ustalenia podstaw naliczania podatku rolnego i trybu zwolnień od gruntów będących 
odłogami.

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. 6 ust. 3 i art. 12 ust. 7 ustawy z 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (Dz.U. z 1986 r. nr 52 poz. 268 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Ustala się stawkę podatku rolnego na 1993 r. w wysokości:
a) w I półroczu 1993 r. w wysokości 125.000 zł za 1 ha przeliczeniowy,
b) w II półroczu 1993 r. w wysokości ceny skupu 1 q żyta ogłoszonej przez GUS jaka wyniknie za 
II kwartał 1993 r.

§2
1. Rada Gminy upoważnia Zarząd Gminy do podejmowania decyzji o zwolnieniu od podatku 
rolnego na rok 1993 z powodu zaprzestania produkcji rolnej, w/g następujących zasad:
- pisemne zgłoszenie wniosku przez rolnika w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 1993 r. 
włącznie,
- decyzje takie dotyczyć będą tylko roku 1993.
2. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do powołania zespołu, który kontrolować będzie 
rzeczywiste zaprzestanie produkcji rolnej przez zwolnionych od podatku rolnego rolników.

§3
Wykonanie uchwały powierza się w odpowiednim zakresie:
- Zarządowi Gminy,
- Wójtowi Gminy,
- Urzędowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 1993.

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXI/106/93
Rady Gminy Zębowice
z dnia 26 marca 1993 r.

w sprawie ustalenia budżetu Gminy Zębowice na 1993 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz ustawy z 18 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U. nr 4 
poz. 18) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Budżet Gminy Zębowice na rok 1993, zamykający się po stronie wydatków kwotą 6.241.573 tys. 
zł, a po stronie wydatków kwotą 6.241.573 tys. zł.
Źródła dochodów i kierunki wydatków określa załącznik do uchwały.



§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1993 r.

BUDŻET  GMINY  ZĘBOWICE

Dochody                                                                 tys. zł
Dz. 40 Rolnictwo                                                      2.000
Dz. 45 Leśnictwo                                                     5.000
Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz 
         niematerialne usługi komunalne                  1.673.000 
Dz. 90 Dochody od osób prawnych i fizycznych 
           i innych jednostek nie posiadających 
           osobowości prawnej                                3.350.000
Dz. 91 Administracją państwowa i samorządowa      20.000
Dz. 97 Różne rozliczenia                                   1.191.573
-----------------------------------------------------------------------------------------
Razem Dochody                                                 6.241.573

Wydatki                                                                   tys. zł
Dz. 40 Rolnictwo                                                      2.000
Dz. 45 Leśnictwo                                                      2.000
Dz. 50 Transport                                                   499.250
Dz. 70 Gospodarka komunalna                              550.000
Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz 
          niematerialne usługi komunalne                     504.368
Dz. 79 Oświata i wychowanie                             1.867.505
Dz. 83 Kultura i sztuka                                           192.950
Dz. 85 Ochrona zdrowia                                          20.000
Dz. 86 Opieka społeczna                                       523.500
Dz. 87 Kultura fizyczna i sport                                    9.000
Dz. 89 Różna działalność                                               250
Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa 1.930.750
Dz. 97 Różne rozliczenia                                      2.000.750
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ogółem Wydatki                                                6.241.573

Uchwała nr XXI/107/93
Rady Gminy Zębowice
z dnia 26 marca 1993 r.

w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej z roku 1992 w kwocie 353.480.700 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 52 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95) oraz na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 o 



dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w l. 1991-1993 oraz o zmianie ustawy o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 89 poz. 518) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Zwiększyć plan dochodów budżetu w Dziale 00 Przychody i rozchody związane z finansowaniem 
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej o kwotę - 353.480.700

§2
Zwiększyć plan budżetu po stronie wydatków w:
Dz. 50 Transport                                    o kwotę - 100.000.000
Dz. 70 Gospodarka komunalna               o kwotę - 100.000.000
Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa          o kwotę -   80.000.000 
Dz. 79 Oświata i wychowanie                 o kwotę -     5.000.000
Dz. 83 Kultura i sztuka                           o kwotę -     3.480.700
Dz. 91 Administracja państwowa             o kwotę -  50.000.000
Dz. 93 Bezpieczeństwo publiczne            o kwotę -   15.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Razem                                                                    353.480.700

Uchwała nr XXI/108/93
Rady Gminy Zębowice

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U. nr 
4 poz. 18) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Udziela Zarządowi Gminy Zębowice absolutorium z tytułu wykonanej działalności finansowej w 
gminie za 1992 rok.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

Uchwała nr XXI/109/93
Rady Gminy Zębowice
z dnia 26 marca 1993 r.

w sprawie zasad usuwania i składowania odpadów stałych z terenów nieruchomości, ulic i placów 
w granicach gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 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



1. Odpady stałe z terenów nieruchomości, ulic, placów i innych dróg publicznych w granicach 
gminy Zębowice mogą być usuwane jedynie przez wywożenie w wyznaczone decyzją właściwego 
organu administracyjnego, odpowiednio oznakowane miejsce przeznaczone do ich odbioru i 
składowania lub zagospodarowania.
2. Miejscem przeznaczonym do odbioru i składowania odpadów stałych jest wysypisko gminne 
zlokalizowane w Zębowicach - Malinowie.
3. Składowanie odpadów stałych nawysypisku gminnym w Zębowicach - Malinowie dokonywane 
może być w/g instrukcji składowania odpadów i regulaminu.
4. Instrukcja składowania odpadów na wysypisku gminnym znajduje się do wglądu w Urzędzie 
Gminy Zębowice i u zarządcy wysypiska odpadów stałych.
5. Zasady porządkowe ustalane regulaminem wysypiska podane będą do wiadomości przez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń i tablicy stałej przy wjeździe na wysypisko.
6. Zobowiązuje się zarząd Gminy do ustalenia na podstawie sporządzonej kalkulacji wysokości 
kosztów wywozu odpadów od właścicieli posesji, korzystaniu z gminnych kontenerów oraz 
korzystania tych właścicieli z gminnego wysypiska śmieci.

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zębowice.

§3
Uchyla się w całości uchwałę nr XIX/97/92 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 1992 r. w 
sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania 
czystości i porządku w gminie.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXI/110/93
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 26 marca 1993 r.

w sprawie określenia przyszłej przynależności gminy do powiatu.

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

§1
Upoważnić i zobowiązać Zarząd Gminy Zębowice do konsekwentnego przedstawiania 
odpowiednim władzom i realizacji zamiaru przynależności Gminy do przyszłego powiatu oleskiego 
z siedzibą w Oleśnie Śląskim, pod warunkiem przynależności tego powiatu do województwa 
opolskiego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXI/111/93
Rady Gminy Zębowice



z dnia 26 marca 1993 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Upoważnić Zarząd Gminy Zębowice do nieodpłatnego nabycia działki gruntu o pow. 0,0026 ha nr 
działki 761/17, k.m. 15, położonej w Zębowicach.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała nr XXII/112/93
Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lipca 1993 r.

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

Na podstawie art. 50 i art. 52 ust. 1 ustawy z 28 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu 
RP (Dz.U. nr 45 poz. 205) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Ustala się podział gminy na 3 obwody głosowania i ustala się siedziby właściwych dla nich komisji 
wyborczych wg poniższego wykazu:
1. Sołectwa: Knieja, Prusków, Zębowice                                                    - Zębowice Szkoła 
Podstawowa 
2. Sołectwa: Kadłub Wolny z przysiółkami, Osiecko, Poczołków, Siedliska - Kadłub Wolny Szkoła 
Podstawowa
3. Sołectwa: Radawie z przysiółkami, Łaka                                                  - Radawie Przedszkole

§2
Uchwała podlega wykonaniu przez rozplakatowanie obwieszczeń informujących o treści ustaleń.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady Gminy, tj. za przyjęciem głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się.        

Uchwała nr XXII/113/93



Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lipca 1993

w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 
16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Rada Gminy przyjmuje statut Związku Gmin Śląska Opolskiego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr XXII/114/93
Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lipca 1993 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i ich usytuowania.

Na podstawie art. 12 i art. 18 ustawy z 26 .10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 kwietnia 1993 r. o zmianie 
w/w ustawy - Dz.U. nr 40 poz. 184 oraz na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się dla terenów gminy liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - na 19 punktów
2. Ustalona liczba nie dotyczy punktów sprzedaży piwa.
3. Na sprzedaż alkoholem określonym w ust. 1 wydawane będą zezwolenia na okres 2 lat.

§2
1. Ustala się, że punkty sprzedaży alkoholu do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 
powinny być usytuowane co najmniej 100 mb od następujących obiektów:
a) przedszkoli,
b) szkół,
c) innych placówek oświatowych,
d) obiektów kultu religijnego i miejsc katechezy,
e) obiektów użyteczności publicznej,
f) placówek opieki społecznej i służby zdrowia,
g) obiektów sportowych,
h) zakładów pracy.
2. Upoważnia się Zarząd Gminy i Wójta Gminy do odstąpienia od zachowania określonych wyżej 
odległości pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii władz obiektu wobec którego nie spełniono 



by warunków co do odległości.

§3
Zarząd Gminy opracuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Wójtowi Gminy.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr XXII/115/93
Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lipca 1993 r. 

w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Przyjąć zadania administracji rządowej w zakresie prowadzenia spraw wynikających z ustawy z 
29.11.1990 r. o paszportach (Dz.U. nr 2 poz. 5 z 1991 r.)

§2
Termin, szczegółowy zakres zadań, sposób ich przejęcia i zasady finansowania określi 
porozumienie pomiędzy Zarządem Gminy a Wojewodą Opolskim.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXII/116/93
Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lipca 1993 r.

w sprawie nabycia gruntu na rzecz mienia komunalnego gminy Zębowice.

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

§1



Upoważnić zarząd Gminy do nabycia
a) działki gruntu o pow. 0,0532 ha, działki nr 237/56 k.m. 10 położoną we wsi Zębowice, pod drogą 
gminną,
b) działki gruntu o pow. 0,0229 ha, działki nr 768/5 k.m. 15 położonej we wsi Zębowice pod drogą 
gminną,
c) działki gruntu o pow. 0,1621 ha, działki nr 718/298 k.m. 2 położonej we wsi Knieja pod budowę 
stacji wodociągowej.

§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 XXII/117/93
Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lipca 1993 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 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Upoważnić Zarząd Gminy Zębowice do nieodpłatnego nabycia działki gruntu o pow. 0,1649 ha nr 
działki 75/8, k.m. 20, 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 XXII/118/93
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 16 lipca 1993 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 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz 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
Przekazać do zbycia w drodze sprzedaży lub oddanie w wieczyste użytkowanie działki stanowiące 
mienie komunalne gminy Zębowice:
a) działkę zabudowaną nr 771/5 o powierzchni 0,1192 ha k.m. 15 położoną we wsi Zębowice,
b) działkę zabudowana nr 433/5 o powierzchni 0,2974 ha k.m. 15 położoną we wsi Zębowice,
c) działkę zabudowaną nr 556/15 o powierzchni 0,3400 ha k.m. 12 położoną we wsi Zębowice.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXII/119/93
Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lipca 1993 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 
16 poz. 95 z późn. zm.) i art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - prawo budżetowe (Dz.U. nr 4 poz. 
18 z późn. zm.) i art. 5 ustawy o dochodach gmin (Dz.U. nr 5 z 1993 r.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§1
1. Zmniejszyć plan budżetu po stronie dochodów w:
Dz. 97 Różne rozliczenia o kwotę 50.000.000,-

2. Zwiększyć plan budżetu po stronie wydatków w:
Dz. 50 Transport o kwotę 40.000.000,- 
Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne o kwotę 10.000.000,-

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała nr XXII/120/93
Rady Gminy Zębowice
z dnia 16 lipca 1993 r.

w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Przyjąć zadania administracji rządowej w zakresie prowadzenia spraw komunikacji wynikających z 
ustawy z 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 11 poz. 41 z 1992 r. z późn. zm.)

§2
Przejęcie zadań zleconych nastąpi z dniem wskazanym w umowie o przejęciu uprawnień 
administracji rządowej przez administrację samorządową.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i wchodzi w życie w odpowiednim zakresie z 
dniem wskazanym w porozumieniu.

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

Uchwała nr XXIII/121/93
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 27 grudnia 1993 r.

w sprawie przejęcia szkół.

Na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 
95 poz. 425 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Zobowiązać Zarząd Gminy do przesunięcia terminu przejęcia przez Gminę Zębowice zadań z 
zakresu administrowania oświatą na najpóźniejszy ustawowy termin tj. 1 stycznia 1996 r.

§2
Wykonanie uchwały, a w szczególności zawiadomienia Kuratora Oświaty w Opolu o nieprzyjęciu 
prowadzenia szkół przez gminę Zębowice z dniem 1 stycznia 1994 r. powierza się Zarządowi 
Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zębowice.

Uchwała nr XXIII/122/93
Rady Gminy Zębowice

z dnia 27 grudnia 1993 r.

w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy.



Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Gminy, Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§1
Wprowadzić zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Zębowice związane z 
przesunięciem zakresu spraw przekazanych gminie Zębowice przez administrację rządową o:
a) Porozumienie nr 47/92 z 6.10.92 r. dot. melioracji wodnych,
b) Porozumienie nr 51/93 z 30.07.93 r. o paszportach,
c) Porozumienie nr XVI/93 z 16.11.93 r. dot. komunikacji.

§2
Zmiany stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr XXIII/123/93
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 27 grudnia 1993 r. 

w sprawie nabycia działki zabudowanej.

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

§1
Upoważnić Zarząd Gminy Zębowice do nabycia zabudowanej działki o pow. 0,2349 ha nr działki 
274/8 k.m. 4, położonej w Zębowicach (odpłatnie lub pod tytułem darnym).

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXIII/124/93
Rady Gminy Zębowice

z dnia 27 grudnia 1993 r.

w sprawie oddania nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i 
wywłaszczeniu nieruchomości (Dz.U. nr 30 poz. 127 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" 
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:



§1
Oddaje się nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste działki zabudowane: nr 654/136 o pow. 0,0090 
ha i nr 655/136 o pow. 0,1466 ha k.m. 15 na cele kulturalno - oświatowe związane z działalnością 
Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Zębowicach.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXIII/125/93
Rady Gminy Zębowice

z dnia 27 grudnia 1993 r.

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

Na podstawie art. 15. ustawy z dnia 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 Zębowice uchwala, oc następuje:

§1
Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o przekazanie na własność gminy działki nr 279/2 
k.m. 10 o pow. 1,1100 ha położonej w Zębowicach.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXIII/126/93
Rady Gminy Zębowice

z dnia 27 grudnia 1993 r.

w sprawie poparcia stanowiska Ogólnopolskich Organizacji Samorządu Terytorialnego z dnia 2 
października 1993 r. 

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

§1
Zobowiązać Zarząd Gminy do wystąpienia do odpowiednich władz Rzeczypospolitej Polskiej z 
poparciem dla stanowiska Ogólnopolskich Organizacji Samorządu Terytorialnego wyrażonym na 



spotkaniu w Poznaniu w dniu 2 października 1993 r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XXIII/127/ 93
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 27 grudnia 1993 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1994.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 8 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 - prawo budżetowe 
(tekst jednolity - Dz.U. nr 72 poz. 344 z 1993 r.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Ustala się budżet gminy na rok 1994.

§2
Ustala sie dochody budżetu gminy w wysokości 9.778.533 tys. zł.

§3
Ustala sie wydatki budżetu gminy w wysokości 10.178.400 tys. zł.

§4
Źródłem finansowania niedoboru budżetowego jest nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w 
wysokości 399.876.

§5
Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 500.000 tys. zł.

§6
Upoważnia się Zarząd Gminy do zmian w budżecie gminy - przeniesień między rozdziałami.

§7
Upoważnia się Wójta Gminy do przeniesień między paragrafami.

§8
Wykonanie uchwały zleca się zarządowi Gminy.

§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1994.

§10
Uchwała podlega ogłoszeniu w formie przyjętej na terenie gminy Zębowice (tablica ogłoszeń 
Urzędu Gminy). 



Uchwała nr XXIII/128/93
Rady Gminy Zębowice

z dnia 27 grudnia 1993 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 1993 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 6 i art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. 
prawo budżetowe (Dz.U. nr 4 poz. 18 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Zwiększa się budżet Gminy Zębowice:
po stronie dochodów o kwotę  1.899.478 tys. zł
po stronie wydatków o kwotę  1.899.478 tys. zł 

§2
Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania przeniesień (zmian) w budżecie gminy z wyjątkiem 
przeniesień pomiędzy działami.

§3
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania przeniesień między paragrafami.
Upoważnienie w punktach 2 i 3 dotyczy budżetu na rok 1993.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w formie obowiązującej na terenie Gminy Zębowice.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXIII/129/93
Rady Gminy Zębowice

z dnia 27 grudnia 1993 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o 
dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 110 poz. 475) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Upoważnić Zarząd Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 5 lat w wysokości 
1.100.000.000 zł na budowę wodociągu gminnego.



§2
wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Uchwała nr XXIII/130/93
Rady Gminy Zębowice

z dnia 27 grudnia 1993 r.

w sprawie zmian w planie budżetu gminy w 1993 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i 
zasadach ich subwencjonowania w latach 1991 - 1993 (Dz.U. nr 89 poz. 518 z późn. zm.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§1
Zwiększyć plan budżetu po stronie dochodów w:
Dz. 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
      i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej   o kwotę - 500.000 tys. zł
Dz. 97 Różne rozliczenia                                                                                  32.815 tys. zł

§2
Zwiększyć plan budżetu po stronie wydatków w:
Dz. 40 Rolnictwo                                                                                         4.000 tys. zł
Dz. 50 Transport                                                                                      632.815 tys. zł
Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne      120.000 tys. zł
Dz. 83 Kultura i sztuka                                                                                  4.000 tys. zł
Dz. 86 Opieka społeczna                                                                             50.000 tys. zł
Dz. 87 Kultura fizyczna i sport                                                                       3.000 tys. zł
Dz. 93 Bezpieczeństwo publiczne                                                                  1.000 tys. zł
Dz. 97 Różne rozliczenia                                                                             20.000 tys. zł

§3
Zmniejszyć plan budżetu po stronie wydatków w:
Dz. 45 Leśnictwo                                                                                          2.000 tys. zł
Dz. 79 Oświata i wychowanie                                                                    100.000 tys. zł
Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa                                       290.000 tys. zł

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w planie budżetu roku 1993.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.


