
Uchwała nr XV/67/92
Rady Gminy Zębowice
z dnia 26 lutego 1992 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
uchwala

§1
Podatek od budynków mieszakalnych wynosi od powierzchni użytkowej budynków z wyłączeniem 
piwnic i strychów 690 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 wynośi 26.000 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. Podatek od budynków określonych w ust. 1 tego paragrafu, a niewykorzystywanych przez cały 
rok 1992 ustala sie w keocie 1.000 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

§3
1. Podatek od pozostałych budynków lub ich części wynośi 5.000 zł za 1 m2 powierzchni 
użytkowej.
2. Zwalnia sie od podatku określonego w ust.1 tego paragrafu budynki lub ich części w 
gospodarstwach rolnych, których właścicielami sa 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 860 zł za 1 m2 gruntów, a od pozostałych gruntów 
50 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 mocą od 1 stycznia 1992 r., z tym dniem tracą moc uchwały Rady 
Gminy nr VIII/37/91 i nr VIII/38/91 z dnia 30 stycznia 1991 r.



Uchwała nr XV/ 68/ 92
Rady Gminy Zębowice
z dnia 26 lutego 1992 r.

w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego i trybu zwolnień od gruntów będących 
odłogiem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
oraz art. 6 ust. 3 i art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. nr 52 
poz. 268 z 1986 r., Dz.U. nr 46 poz. 225 z 1988 r., Dz.U. nr 1 poz. 1 z 1989 r. Dz.U. nr 7 poz. 45, 
Dz.U. nr 10 poz. 53, Dz.U. nr 35 poz. 192 i Dz.U. nr 74 poz. 443 z 1990 r. Dz.U. nr 34 poz. 198 z 
1991 r. Dz.U. nr 7 poz. 24 Dz.U, nr 80 poz. 350 i Dz.U. nr 114 poz 494)

Rada Gminy 
uchwala

§1
Do naliczenia podatku rolnego na 1992 r. ustala się jako cenę skupu zboża - żyta kwotę 46.800 zł za 
1q na I półrocze, a za II półrocze cenę 1qżyta w/g komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego.

§2
1. Rada Gminy upoważnia Zarząd Gminy do podejmowania decyzji o zwolnieniu od podatku 
rolnego na rok 1992 z powodu zaprzestania produkcji rolnej, w/g następujących zasad:
- pisemne zgłoszenie wniosku przez rolnika w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 1992 r. 
włącznie,
- decyzje takie dotyczyć będą tylko roku 1992.
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,
- Urzędowi Gminy, 
- Wójtowi Gminy,

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do końca 1992 roku.

§5 
Uchwała podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń UG. 

Uchwała nr XV/69/92
Rady Gminy Zębowice
z dnia 26 lutego 1992 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

§1
1. Ustala się stawkę podatku od właścicieli lasów nie wymagających ustawą planu urządzenia lasu 
w wysokości równowartości 0,125 q żyta od każdego 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych za 
każde półrocze.
2. Ustala się stawkę podatku od właścicieli lasów mających plany urządzenia lasu w wysokości 
0,125 m3 drewna tartacznego iglastego od każdego 1 ha przeliczeniowego lasu i gruntów leśnych 
na każde półrocze, w/g średniej ceny sprzedaży tego drewna w poprzedzającym półroczu 
ogłoszonej przez GUS

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XV/70/92
Rady Gminy Zębowice
z dnia 26 lutego 1992 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) i 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
uchwala

§1
Ustala się wysokość od posiadania psów w kwocie 30.000 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.

§3
Obowiązek podatkowy należy wykonać w terminie do 15 maja 1992 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 VIII/36/91 z 30 stycznia 1991 r. w sprawie podatku od posiadania psów 

Uchwała nr XV/71/92
Rady Gminy Zębowice
z dnia 26 lutego 1992 r.

w sprawie czynszu za lokale mieszkalne w budynkach stanowiących mienie gminy.

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)oraz art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo lokalowe (Dz.U. z 1987 r. nr 30 poz. 
165 z późn. zm.) a także art. 2 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 31) w związku z potrzebą ustalenia stawek umownych na 
czynsze w lokalach mieszkalnych nie podlegających podatkowi od nieruchomości, a stanowiących 
własność komunalną gminy

Rada Gminy
uchwala

§1
W budynkach stanowiących własność komunalną gminy a zajmowanych na lokale mieszkalne, 
wysokość czynszu minimalnej wysokości ustala Rada Gminy na podstawie ponoszonych kosztów 
roku poprzedniego, dla każdego z budynków z osobna, uwzględniając w tym zysk dla gminy nie 
mniejszy niż 20% od ponoszonych kosztów.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy z obowiązkiem przestrzegania kodeksu 
cywilnego co do formalności koniecznych dla wprowadzenia w życie uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1992 r.  

Uchwała nr XV/72/92
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 26 lutego 1992

w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do przekazania mienia komunalnego.

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)

Rada Gminy 
uchwala



§1
Upoważnić Zarząd Gminy do nieodpłatnego przekazania na rzecz Rzymsko - katolickiej Parafii Pod 
Wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Zębowicach działkę zabudowaną nr 583/25 o powierzchni 
0,1180 ha, położoną w Zębowicach, z chwilą przejęcia tej działki w zasób mienia komunalnego 
gminy Zębowice.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powstania warunków do jej realizacji.

Uchwała nr XV/73/92
Rady Gminy Zębowice
z dnia 26 lutego 1992 r. 

w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do sprzedaży mienia komunalnego.

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) 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)

Rada Gminy 
uchwala

§1
Upoważnia Zarząd Gminy do sprzedaży działki numer 257/43 o powierzchni 0,2227 ha, działki nr 
170/43 o powierzchni 0,0062 ha, działki nr 255/39 o powierzchni 0,0144 ha położonych we wsi 
Nowa Wieś.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XV/74/92
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 26 lutego 1992 r.

w sprawie upoważnienia zarządu gminy do decydowania o formie, trybie i wysokości czynszu za 
lokale komunalne

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

§1



Upoważnia Zarząd Gminy do decydowania o formie, trybie i wysokości czynszu najmu za lokale 
użytkowe należące do gminy.

§2
Upoważnia Zarząd Gminy do ewentualnego przedłużenia na okres ponad trzyletni umowy 
dzierżawy na tartak w Zębowicach stanowiący własność komunalną gminy.

§3
Upoważnia Zarząd Gminy do ewentualnego przedłużenia na okres ponad trzyletni umowy 
dzierżawy na cegielnię w Radawiu - Kosicach stanowiącą własność komunalną gminy.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc §1 uchwały Rady Gminy 
Zębowice nr XIV/64/91 z dnia 30 grudnia 1991 r. 

Uchwała nr XV/75/92
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 26 lutego 1992 r. 

w sprawie upoważnienia zarządu gminy do ustalenia warunków i wysokości czynszu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990 r. (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. 
zm.) Rada Gminy uchwala

§1
Upoważnia Zarząd Gminy do ustalenia warunków i wysokości czynszu na najem baraku po 
przedszkolu w Zębowicach przy ul. Opolskiej,  przez Towarzystwo Społeczno - Kulturalne 
Mniejszości Niemieckiej Na Śląsku Opolskim.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVI/76/92
Rady Gminy Zębowice
z dnia 25 marca 1992 .

w sprawie budżetu Gminy Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 stawy z dnia 8 marca1990 r. o Samorządzie Terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala 

§1



Budżet Gminy Zębowice stanowiący załącznik do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gnimy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1992 r. 

Budżet Gminy Zębowice 
na rok 1992

Dochody                                                                         w tys. zł
Dział 40 Rolnictwo                                                             2.000
Dział 66 Różne usługi materialne                                     400.000
Dział 74Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne 
            usługi komunalne                                                370.000
Dział 90 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych    2.057.000
Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa               10.000
Dział 97 Różne rozliczenia                                             1.318.846
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogółem dochody                                                           4.157.846

Wydatki                                                                          w tys. zł
Dział 40 Rolnictwo                                                             2.000
Dział 45 Leśnictwo                                                            3.000
Dział 50 Transport                                                         553.860
Dział 70 Gospodarka komunalna                                    459.592
Dział 79 Oświata i wychowanie                                   1.232.200
Dział 83 Kultura i sztuka                                                 164.249
Dział 85 Ochrona zdrowia                                                30.000
Dział 86 Opieka społeczna                                             313.480
Dział 87 Kultura fizyczna i sport                                        30.000
Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa       1.119.456
Dział 97 Różne rozliczenia                                                 50.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogółem wydatki                                                          4.157.864

Uchwała nr XVI/77/92
Rady Gminy Zębowice
z dnia 25 marca 1992 r.

w sprawie finansowania sołectw gminy Zębowice.

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 



(Dz.U. nr 16 poz 95 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa

Rada Gminy 
uchwala

§1 
Przekazuje się na finansowanie sołectw w Gminę Zębowice kwotę stanowiącą 15% od zebranej 
sumy z tytułu poboru podatku (zobowiązania pieniężnego).

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVI/78/92
Rady Gminy Zębowice
z dnia 25 marca 1992 r.

w sprawie przyznania sołtysom wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 6 ust.9 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 9 poz. 31)

Rada Gminy 
uchwala

§1
Przyznać sołtysom w Gminie Zębowice wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od zebranej 
sumy z tytułu poboru podatku.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr XVI/79/92
Rady Gminy Zębowice
z dnia 25 marca 1992 r.

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

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. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 31)

Rada Gminy 



uchwala 

§1 
Postanawia stosować stawki podatku od środków transportowych określonych przez Ministra 
Finansów w górnej ich wysokości z zastosowaniem ulgi i zwolnień przewidzianych ustawa o 
podatkach i opłatach lokalnych.

§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.

Uchwała nr XVI/80/92
Rady Gminy Zębowice
z dnia 25 marca 1992 r.

w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu 
cywilnego (Dz.U. nr 36 poz. 180 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala

§1
Powołuje panią Teresę Czaja do wykonywania obowiązków zastępcy Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Zębowicach.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVI/81/92
Rady Gminy Zębowice
 z dnia 25 marca 1992

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



§1
Udziela Zarządowi Gminy Zębowice absolutorium z tytułu wykonanej działalności finansowej w 
gminie za 1991 rok.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

Uchwała nr XVII/82/92
Rady Gminy Zębowice
z dnia 20 maja 1992 r.

w sprawie oddania nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Na podstawie art.4 ust.6 ustawy z dnia 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn.zm.) Rada 
Gminy Zębowice uchwala co następuje:

§1
Oddaje się nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste działkę zabudowaną nr 583/25 o pow. 0,1180 ha 
położoną w Zębowicach na cele charytatywne związane z działalnością "Caritas".

§2
Uchyla się w całości uchwałę nr XV/72/92 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 lutego 1992 r. w 
sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do przekazania mienia komunalnego.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVII/83/92
Rady Gminy Zębowice  
z dnia 20 maja 1992 r.

w sprawie przystąpienia gminy do spółki akcyjnej Opolski Bank Regionalny.

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

§1
Przystąpić do grona akcjonariuszy spółki akcyjnej Opolski Bank Regionalny.

§2
Zadeklarować chęć wykupienia 100 akcji po 1 milion zł na zasadach określonych w statucie spółki 



oraz wniesienia opłat manipulacyjnych w wysokości 20% wartości obejmowanych akcji tj.20 mln. 
zł.

§3
Na swego przedstawiciela w spółce Rada Gminy wyznacza Wójta Gminy mgr inż. Jana Beka.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr XVII/84/92 
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 20 maja 1992 r.

w sprawie zbycia lub dzierżawy mienia komunalnego

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.) 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:

§1
Przekazać do zbycia w drodze sprzedaży lub oddanie w wieczyste użytkowanie działki:
a) działkę zabudowaną nr 107 o powierzchni 0,2910 ha położoną we wsi Knieja,
b) działkę zabudowana nr 675/156 o powierzchni 0,5950 ha położoną we wsi Knieja,
c) działkę niezabudowaną nr 715/267 o powierzchni 0,0500 ha położoną we wsi Knieja.

§2
W razie niemożności takiego rozporządzenia w/w działki Rada Gminy postanawia oddać w 
dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVII/85/92 
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 20 maja 1992 r.

w sprawie zbycia lub dzierżawy mienia komunalnego

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.) 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 oddania w wieczyste użytkowanie działkę 
zabudowaną nr 563/15 o powierzchni 0,1620 ha położoną we wsi Zębowice stanowiącą mienie 
komunalne gminy Zębowice.

§2
W razie niemożności takiego rozporządzenia w/w działki Rada Gminy postanawia oddać w 
dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVII/86/92
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 20 maja 1992 r. 

w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej z roku 1991 w kwocie 252.755.156 zł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 47 ustawy z 5 stycznia 1991 
r. Prawo Budżetowe Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
Zwiększyć plan budżetu po stronie wydatków w:
- Dz.74 rozdz. 7421 §72 - Różne jednostki obsługi gospod. mieszk. i komunaln. - dotacje na 
finansowanie inwestycji jednostek budżetowych                          o kwotę         73.375.000,-
- Dz.79 rozdz.7911 §31 - Szkoły Podstawowe - materiały i wyposażenie
                                                             o kwotę           3.380.156,-
- Dz.85 rordz 8595 §48 - Pozostałe dotacje - Ochrona zdrowia
                                                             o kwotę         10.000.000,-  
- Dz.91 rordz 9146 §81 - Urzędy Gmin - rezerwa
                                                             o kwotę         56.000.000,-
- Dz.93 rordz 9312 §31 - Policja - materiały i wyposażenie
                                                             o kwotę         10.000.000,-
- Dz.97 rordz 9718 §81 - Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe
                                                             o kwotę       100.000.000,- 

§2
Zwiększyć plan dochodów budżetu po w Dz.97 rordz 9719 §84  Nadwyżka budżetowa z roku 
ubiegłego
                                                             o kwotę       252.755.156,-    

Uchwała nr XVII/87/92



Rady Gminy Zębowice 
z dnia 20 maja 1992

w sprawie uchylenia własnej uchwały.

Na podstawie art. 14 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
Uchyla własną uchwałe nr XV/71/92 Rady Gminy Zębowice z 26 lutego 1992 r. w sprawie czynszu 
za lokale mieszkalne w budynkach stanowiących mienia Gminy.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVII/88/92 
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 20 maja 1992 r.

w sprawie zbycia lub dzierżawy 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:
a) działkę zabudowaną nr 699/227 o powierzchni 0,1226 ha położoną we wsi Knieja,
b) działkę zabudowana nr 396/44 o powierzchni 0,2990 ha położoną we wsi Zębowice,
c) działkę zabudowaną nr 221/48 o powierzchni 0,1700 ha położoną we wsi Łąka.

§2
W razie niemożności takiego rozporządzenia mieniem Rada Gminy postanawia oddać w/w działki 
w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc ust.3 uchwały Rady Gminy nr 
XIV/62/91 z dnia 30 grudnia 1991 r.

Uchwała nr XVIII/89/92
Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 września 1992 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zębowice.



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

§1
1.Ustala się regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.
2. Integralnymi częściami regulaminu są jego załączniki określające:

1. tryb pracy Urzędu,
2. zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych,
3. zasady i tryb przyjmowania i rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw 

obywateli,
4. organizacja działalności kontrolnej,
5. zasady podpisywania pism i decyzji,
6. podział zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu,
7. wykaz jednostek organizacyjnych Gminy,
8. schemat organizacyjny Urzędu Gminy Zębowice.

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy, Wójtowi i Sekretarzowi Gminy a w terminie 
do 31 października 1992 r. dostosują zakresy czynności do uchwalonego regulaminu 
organizacyjnego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr XVIII/90/92
Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 września 1992 r.

w sprawie przejęcia niektórych 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
Przejąć zadania z zakresu administracji rządowej określone rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 
maja 1991 r. w sprawie melioracji wodnych(Dz.U. nr 40 poz. 173).

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVIII/91/92
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 23 września 1992 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Zębowice



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.) i art. 15 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych(Dz.U. nr 9 poz.31) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
Wysokość dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Zębowice w kwocie 30.000 zł, 
niezależnie od formy sprzedaży.

§2
Opłata jest pobierana poprzez wpłatę do kasy Urzędu Gminy w Zębowicach.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1992 r. i podlega ogłoszeniu poprzez 
wywieszenie jej na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Zębowice.

§4
Traci moc uchwała nr IV/17/90 z dnia 21 września 1990 r. 

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała nr XVIII/92/92 
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 23 września 1992 r.

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego

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.) 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 sprzedaży w drodze przetargu działki położone we wsi Radawie:
a) działkę zabudowaną nr 715/152 o powierzchni 0,0531 ha,
b) działkę zabudowana nr 716/152 o powierzchni 0,0530 ha,
c) działkę zabudowaną nr 717/152 o powierzchni 0,1700 ha.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVIII/93/92 
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 23 września 1992 r.



w sprawie sprzedaży mienia komunalnego

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.) 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 sprzedaży w drodze przetargu następujące działki położone we wsi Zębowice:
1) działkę niezabudowaną nr 731/42 o powierzchni 0,0783 ha,
2) działkę niezabudowaną nr 732/42 o powierzchni 0,0786 ha,
3) działkę niezabudowaną nr 739/42 o powierzchni 0,0936 ha,
4) działkę niezabudowaną nr 740/42 o powierzchni 0,0792 ha,
5) działkę niezabudowaną nr 741/42 o powierzchni 0,0856 ha,
6) działkę niezabudowaną nr 742/42 o powierzchni 0,0836 ha,
7) działkę niezabudowaną nr 743/42 o powierzchni 0,0738 ha,
8) działkę niezabudowaną nr 744/42 o powierzchni 0,0738 ha,
9) działkę niezabudowaną nr 745/42 o powierzchni 0,0755 ha,
10) działkę niezabudowaną nr 746/42 o powierzchni 0,0883 ha,
11) działkę niezabudowaną nr 747/42 o powierzchni 0,0837 ha,
12) działkę niezabudowaną nr 748/42 o powierzchni 0,0708 ha,
13) działkę niezabudowaną nr 749/42 o powierzchni 0,0627 ha,
14) działkę niezabudowaną nr 738/42 o powierzchni 0,2962 ha,

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIX/94/92
Rady Gminy Zębowice

z dnia 21 grudnia 1992 r.

w sprawie prowizorium budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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
Przyjąć na czas konieczny do uchwalenia budżetu gminy na rok 1993 prowizorium budżetowe 
zamykające się po stronie dochodów kwotą 5.886.418.000.000,- zł i po stronie wydatków kwotą 
5.886.418.000.000,- zł.

§2
Szczegółowy podział składników budżetu określa załącznik.

§3
Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Gminy do wykonania niniejszej uchwały.

§4



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prowizorium Budżetu Gminy Zębowice na rok 1993

DOCHODY                                                                     w tys. zł
Dz. 40 Rolnictwo                                                               2.000
Dz. 45 Leśnictwo                                                              5.000
Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne 
           usługi komunalne                                             1.623.000
Dz. 90 Dochody od osób prawnych i fizycznych             2.840.000
Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa                20.000
Dz. 97 Różne rozliczenia                                             1.396.418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
RAZEM  DOCHODY                                                    5.886.418

WYDATKI                                                                      w tys. zł
Dz. 40 Rolnictwo                                                               2.000
Dz. 45 Leśnictwo                                                               2.000
Dz. 50 Transport                                                            498.000
Dz. 70 Gospodarka komunalna                                      150.000
Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne 
           usługi komunalne                                                 650.618
Dz. 79 Oświata i wychowanie                                      1.738.600
Dz. 83 Kultura i sztuka                                                    189.200
Dz. 85 Ochrona zdrowia                                                   15.000
Dz. 86 Opieka społeczna                                                 523.500
Dz. 87 Kultura fizyczna i sport                                             4.000
Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa          1.908.500
Dz. 97 Różne rozliczenia                                                    70.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
OGÓŁEM  WYDATKI                                                5.886.418

Uchwała nr XIX/95/92
Rady Gminy Zębowice
z dnia 21 grudnia 1992

w sprawie zmian w budżecie Gminy w roku 1992

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz.95 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 Prawo budżetowe Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Zwiększyć plan budżetu po stronie dochodów w DZ. 90 rozdz. 9019 § 52 podatki i opłaty od osób 
fizycznych - karta podatkowa                                                  o kwotę   31.000.000

§2
Zwiększyć plan budżetu po stronie wydatków w działach:
Dz. 50 Transport                                          o kwotę 352.640.000



Dz. 70 Gospodarka komunalna                     o kwotę   12.000.000
Dz. 93 Bezpieczeństwo publiczne                  o kwotę     1.510.000

§3
Zmniejszyć plan budżetu po stronie wydatków w działach:
Dz. 40 Rolnictwo                                          o kwotę     1.400.000
Dz. 45 Leśnictwo                                          o kwotę     2.100.000
Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne 
           usługi komunalne                                o kwotę   51.017.000
Dz. 79 Oświata i wychowanie                        o kwotę 121.863.000
Dz. 83 Kultura i sztuka                                  o kwotę   34.800.000
Dz. 85 Ochrona zdrowia                                o kwotę    8.950.000
Dz. 86 Opieka społeczna                               o kwotę   15.010.000
Dz. 87 Kultura fizyczna i sport                        o kwotę   14.300.000
Dz. 91 Administracja państwowa i 
          samorządowa                                      o kwotę  36.710.000  
Dz. 97 Różne rozliczenia                                o kwotę  49.000.000       

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr XIX/96/92
Rady Gminy Zębowice

z dnia 21 grudnia 1992 r.

w sprawie diet dla radnych Gminy Zębowice

Na podstawie art. 25 ust. 4 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
Radnym Gminy Zębowice przyznać diety za udział w pracach Rady i jej organów w wysokości 
równej czterokrotnej wartości diety dobowej ustalonej w/g powszechnie obowiązujących 
przepisów.

§2
Wypłacać diety Radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy, posiedzeniach Zarządu Gminy i 
posiedzeniach komisji.

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

§4
Traci moc uchwała nr IX/43/91 Rady Gminy Zębowice w sprawie diet dla Radnych Gminy 
Zębowice.

§5



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała nr XIX/98/92
Rady Gminy Zębowice

z dnia 21 grudnia 1992 r.

w sprawie zobowiązania Zarządu Gminy do zgłoszenia protestu.

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 Gminy uchwala, co następuje:

§1
Zobowiązuje się Zarząd Gminy do przekazania na ręce: 
a) Wojewody Opolskiego,
b) Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
c) Ministra Przemysłu i Handlu,
d) Prezesa Rady Ministrów
w imieniu Rady Gminy, jak i ich wyborców, czyli ogółu mieszkańców gminy Zębowice, 
stanowczego protestu przeciwka uruchomieniu Elektrowni "Opole" bez uruchomienia 
odpowiednich filtrów.

Zezwolenie na takie uruchomienie w/w Elektrowni spowoduje bowiem nieodwracalne i 
nieobliczalne szkody dla środowiska naturalnego naszej gminy, jak też dla zdrowia obecnego i 
przyszłych pokoleń mieszkańców gminy Zębowice.
 Na teren naszej gminy i szeregu gmin sąsiednich skieruje się bowiem strumień 
zanieczyszczeń wydobywających się z kominów tej Elektrowni.

Ponieważ takie działanie władz byłoby sprzeczne z najżywotniejszymi interesami nas, jako 
mieszkańców, stąd twż taką formę protestu uważamy za celowe i w pełni konieczną w naszym 
demokratycznym Państwie.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIX/99/92
Rady Gminy Zębowice

z dnia 21 grudnia 1992 r.

w sprawie zbycia mienia komunalnego.

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.) 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 oddania w wieczyste użytkowanie działki nr 522/15 o 
pow. 0,1662 ha, nr 551/15 o pow. 0,8034 ha, nr 552/15 o pow. 1,0642 ha i nr 559/15 o pow. 4,15 ha 
o łącznej powierzchni 6,1800 ha położonych w Zębowicach a stanowiących zorganizowane 
przedsiębiorstwo - tartak w Zębowicach, wraz ze stanowiącymi jego części składowe budynkami, 
budowlami, maszynami i urządzeniami.



§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się decyzji Wojewody Opolskiego o 
komunalizacji tego mienia.

Uchwała nr XIX/100/92
Rady Gminy Zębowice  
z dnia 21 grudnia 1992

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie przestrzennego zagospodarowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 199 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 1 pkt 25 k  ustawy z 17 maja 1990 r. o podziale zadań, 
kompetencji określonych w ustawach o szczególnych pomiędzy organem gminy, a organem 
administracji rządowej (Dz.U. nr 34 poz. 198) i art. 34 ustawy z 12 lipca 1984 r. o planowaniu 
przestrzennym (Dz.U. nr 17 poz. 99 z 1989 r.) Rada Gminy  Zębowice uchwala, co następuje:

§1
1. Zatwierdzić zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice przedstawione 
w następujących załącznikach do uchwały:
- rysunek planu tj. Funkcja i użytkowanie terenu z wniesionymi zmianami w skali 1:10 000 - zał nr 
1,
- tekst planu - zał nr 2.
2. Wyrazić zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy V i VI o pow. 1,60 ha 
zgodnie z wprowadzonymi zmianami w planie dotyczącym realizacji budownictwa 
mieszkaniowego we wsiach: Radawie - 0,90 ha, Poczołków - 0,70 ha, w lukach istniejącej 
zabudowy we wschodniej części wsi. 
- przedstawionymi na załączniku graficznym zbiorczym w skali 1:10 000.
  

§2
Zobowiązuje się Wójta Gminy do ustalenia granicy polno - leśnej dla gminy Zębowice i 
wprowadzenia jej do planu zagospodarowania przestrzennego w formie aneksu.

§3
Zobowiązuje się Wójta Gminy Zębowice do dokonania następnej okresowej oceny aktualności 
planu i przedstawienie oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy nie 
później niż 5 lat od podjęcia niniejszej uchwały.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Zębowice.

§5
Plan z wprowadzonymi zmianami uzyskuje moc powszechnie dowiązującą po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice, a nadzór nad jej realizacją Zarządowi 



Gminy.


