
Uchwała nr 31/VIII/91
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 30 stycznia 1991 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminy porządku obrad Rady Gminy Zębowice

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z p. zm.) Rada Gminy uchwala

§1
Zatwierdza i przyjmuje do działania regulamin obrad Rady Gminy stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do 
Uchwały nr 31/VIII/91
z dnia 30 stycznia 1991 r.

Regulamin
obrad Rady Gminy Zębowice

I. Sesje Rady Gminy

§1
1. Sesja odbywa się podczas jednego posiedzenia, jednakże na wniosek Przewodniczącego Rady 
lub  radnych może postanowić o przerwaniu posiedzenia i kontynuowaniu obrad w innym 
wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.
2. Przerwanie sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 może nastąpić ze względu na niemożność 
wyczerpania porządku obrad, konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dodatkowych materiałów lub 
inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub 
rozstrzygnięcie spraw.
3. Porządek obrad drugiej części sesji winien być uchwalony podczas obrad pierwszej części sesji.
4. Przerwanie sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 i 2 następuje poprzez zgłoszenie wniosku 
formalnego a następnie jego przegłosowanie.

§2
1. W celu stwierdzenia quorum przewodniczący w trakcie obrad może zarządzić podpisywanie lub 
sprawdzenie listy obecności.
2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący Rady Gminy 
lub prowadzący obrady w jego zastępstwie zastępca przerywa obrady i wyznacza nowy termin 
posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc.
3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez należytego usprawiedliwienia 
opuścili obrady, odnotowuje się w protokóle.

§3
1. Sesję otwiera i zamyka oraz obrady prowadzi Przewodniczący Rady Gminy lub jego zastępca.



2. Przewodniczący Rady Gminy lub prowadzący w jego zastępstwie zastępca wyznacza 
protokolanta obrad.
3. Protokolantem obrad sesji może być osoba spoza Rady Gminy.

§4
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego lub jego zastępcę formuły 
"Otwieram ..(nr).. sesję Rady Gminy Zębowice".
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący lub jego zastępca stwierdza na podstawie listy obecności 
radnych prawomocność obrad a w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednie przepisy 
&2aaa regulaminu.

§5
1.Przewodniczący obrad przedstawia porządek obrad radnym uczestniczącym w sesji.
2. Porządek obrad zostaje poddany pod głosowanie.
3. Wszelkie zmiany w porządku obrad zgłaszane przez radnych rozpatrywane są w trybie ust. 2

§6
1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, a zwłaszcza nad zwięzłością 
wystąpień.
2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich 
wystąpień a w szczególnie uzasadnionych przypadkach upomnień zwrotem "do rzeczy".
3. W przypadku, gdy upomnienie nie odniosło skutku Przewodniczący Rady może odebrać mówcy 
głos.
4. Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady Gminy, zaproszonych na 
sesję.
5. Osoby spośród publiczności nie mogą zabierać głosu bez uprzedniego zezwolenia 
przewodniczącego obrad.
6. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom, które 
swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji.

§7
1. Na wniosek Radnego, przewodniczący obrad przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego 
zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.
2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a 
w szczególności:
- przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji,
- zmiany porządku dziennego sesji,
- odesłania do komisji,
- głosowania bez dyskusji,
- uchwalania tajności obrad,
- stwierdzenia quorum,
- zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwał,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów,
- przeliczania głosów,
przestrzeganie regulaminu obrad.
3. Wnioski formalne przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie radnym po dopuszczeniu w 
dyskusji dwóch "za" i dwóch głosów "przeciw" wnioskowi, po czym rozstrzyga sie sprawę w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§8



1. Po wyczerpaniu obrad przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: "zamykam ..(nr).. 
sesję Rady Gminy Zębowice".
2. Czas trwania sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§9
1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez przewodniczącego obrad, Rada Gminy jest związana 
uchwałami podjętymi na sesji.
2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko na drodze odrębnej uchwały 
podjętej bezwzględną większością głosów.

§10
Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu posiedzenia, maja 
zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.

§11
1. Z każdej sesji Rady Gminy sporządza się protokół obrad, w którym muszą być odnotowane 
podjęte rozstrzygnięcia.
2. Do protokołu dołącza się listy obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, tekst 
przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, 
oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego.
3. Protokół z odbytej sesji wykłada się do wglądu w biurze Urzędu Gminy.
4. Przed sesją, lecz nie później niż na najbliższym posiedzeniu radni mogą zgłaszać poprawki lub 
uzupełnienia do protokołu.

§12
1. Protokół z sesji Rady Gminy powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg a w 
szczególności zawierać:
- numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać nr 
uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego obrad oraz protokolanta,
- stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
- nazwiska i imiona nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
- odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
- uchwalony porządek obrad, 
- przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień lub ich streszczenie, teksty zgłoszonych 
wniosków, jak też podjętych uchwał,
- odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
-przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za" i "przeciw" i "wstrzymujących się",
- podpis przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.
2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi, odpowiadającymi numerowi sesji w danej 
kadencji wraz z oznaczeniem roku kalendarzowego.

§13
1. Dla zgłoszonych projektów uchwał Rady Gminy w celu zredagowania uchwały może powołać 
komisję doraźną.
2. Uchwały Rady Gminy powinny odzwierciedlać ich treść oraz zawierać:
- datę i tytuł,
- podstawę prawna lub faktyczną,
- określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
- termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania,
- uzasadnienie.
3. Uchwały Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady Gminy lub jego zastępca, który 



przewodniczył sesji.
4. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi) kolejny numer uchwały 
(cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały. 
5. Uchwały Rady Gminy ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z 
protokołami sesji,
6. Odpis uchwał przekazuje się właściwym jednostkom lub stronom do realizacji i do wiadomości - 
zależnie od ich treści.  

II. Interpelacje i zapytania

§14
1. Interpelacje do Wójta Gminy lub zarządu gminy w istotnych sprawach związanych z 
działalnością Urzędu Gminy, administracji rządowej oraz jednostek podporządkowanych Radzie 
Gminy lub podlegających nadzorowi z ich strony mogą być składane przez radnych w każdym 
czasie na ręce przewodniczącego Rady, a także podczas sesji.
2. Interpelacje związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym, mieniem skarbu państwa a 
także mieniem sołeckim w trybie ust. 1.
3. Interpelacja powinna być sformułowana na piśmie, podpisana, winna wskazywać adresata i 
zawierać krótki opis sprawy będącej przedmiotem interpelacji.
4. Interpelacją złożoną zgodnie z wymogami pkt 1-3 Przewodniczący Rady przesyła niezwłocznie 
Wójtowi Gminy lub członkowi zarządu w celu udzielenia odpowiedzi.
5. Termin do 30 dni wymagany dla udzielenia odpowiedzi na interpelację liczy się od dnia jej 
przekazania.
6. Odpowiedź na interpelacje udzielona jest w formie pisemnej a kopie przechowywane w biurze 
obsługi rady.
7. W razie uznania przez interpelującego lub innego radnego niewystarczającej odpowiedzi Wójta 
Gminy (Zarządu Gminy) może on zwrócić się podczas sesji Rady Gminy ponownie do Wójta i 
radnych zasiadających w zarządzie o udzielenie dodatkowych informacji.
8. Jeżeli na interpelację nie uzyskano odpowiedzi zgodnie z pkt. 5, Rada Gminy powołuje 
trzyosobową komisję dla zbadania sprawy.
9. Komisję wymienioną w pkt. 8 zwołuje się na sesji Rady Gminy.

§15
1. Radni mogą składać pod adresem Wójta i Zarządu zapytania w sprawach mniej złożonych 
zwłaszcza informacji o faktach.
2. Zapytania mogą być składane ustnie podczas sesji Rady Gminy lub w biurze obsługi Rady. 
Zapytania w formie pisemnej winny być podpisane.
3. Na interpelację lub zapytania radnego odpowiada Wójt lub  upoważniona przez niego osoba.

III. Głosowania

§16
W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

§17
1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 
2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad, przeliczając głosy oddane "za" , 
"przeciw" , i "wstrzymujące się" sumując je, porównując z listą radnych obecnych na sesji i 
nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokóle.
3. Do przeliczenia głosów przewodniczący może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.
5. Porządek głosowania projektów uchwał na sesji jest następujący:



- głosowanie poprawek do poszczególnych punktów,
- głosowanie projektu uchwały w całości.

§18
1. Głosowanie tajne przeprowadza się w trybie §10 statutu Gminy. 
2. Głosowanie tajne należy również przeprowadzić w innych przypadkach jeśli wniosek taki został 
zgłoszony przez radnego i został przyjęty w jawnym głosowaniu.
3. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy, a 
samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona radnych komisja skrutacyjna z wyłonionym 
spośród siebie przewodniczącym komisji.
4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
5. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
6. Po przeliczeniu głosów, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki 
głosowania.
7. Karty z oddanymi głosami zebrane w zapieczętowanej kopercie i protokół z głosowania stanowią 
załącznik do protokołu sesji.

§19
1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym 
proponowaną treść w taki sposób aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził 
wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który 
może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący przed zamknięciem listy 
kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu 
odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

§20
1.Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi uchwała, wniosek lub 
kandydatura, która uzyskała więcej głosów "za" niż "przeciw".
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, iż przechodzi kandydatura tylko wtedy, 
gdy otrzymuje ponad 50% ważnie oddanych głosów.

§21
1. Radni na sesjach zasiadają w wyznaczonym miejscu, dotyczy to również osób zaproszonych oraz 
publiczności.

IV. Komisje Rady Gminy

§22
Rada Gminy powołuje stałe i doraźne komisje w myśl §21 statutu Gminy Zębowice.

§23
Do prac komisji stałych należą zadania określone w §22 pkt 1-4 statutu gminy.

§24
1. W skład komisji wchodzą radni oraz osoby nie będące radnymi zgodnie z §25 statutu gminy 
ust.1.
2. Wybór przewodniczącego komisji następuje zgodnie z §25 ust.2 Statutu Gminy.

§25
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji a pod jego nieobecność wyznaczony przez niego 



członek komisji.

§26
1. Termin i porządek posiedzeń komisji ustala jej przewodniczący w porozumieniu z członkami 
komisji.
2. Prawo zwoływania posiedzeń komisji przysługuje również Przewodniczącemu Rady Gminy.
3. Posiedzenie komisji winno być zwołane również na wniosek 1/3 jej członków.
4. O terminie i porządku obrad posiedzeń przewodniczący komisji zawiadamia Przewodniczącego 
Rady Gminy oraz zainteresowane osoby zgłoszone przez komisję do wzięcia udziału w jej 
obradach.

§27
1. Opinie, wnioski i stanowiska komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów 
"za" i "przeciw" decyduje głos przewodniczącego komisji. 
2. Na wniosek radnego, który zasiada w danej komisji można przeprowadzić głosowanie tajne.
3. W głosowaniu tajnym członkowie komisji głosują zgodnie z §18 pkt 3, 4, 5, 6, 6 niniejszego 
regulaminu.
4. Przewodniczący komisji lub jego zastępca, ewentualnie osoba upoważniona przez niego składa 
sprawozdanie ze swoich posiedzeń na sesji Rady Gminy.

§28
1. Posiedzenia komisji mogą odbywać się wspólnie.
2. Termin i miejsce posiedzenia komisji wspólnych ustalają przewodniczący komisji w 
porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy.
3. Posiedzenie wspólnych komisji prowadzi jeden z przewodniczących komisji, który przewodniczy 
obradom.

§29
1. Dla dokumentowania stosuje się odpowiednio przepisy §11 i §12.
2. Przy posiedzeniach komisji wyraz "sesja" w §11 i §12 zastępuje się wyrazem "komisja".

Uchwała nr VIII/32/91
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 30 stycznia 1991 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Zębowice do sprzedaży działek i budynków stanowiących 
własność komunalną gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 art. 45 ust. 1 oraz art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z p.zm.)  Rada Gminy Zębowice uchwala

§1
Rada Gminy upoważnia Zarząd Gminy do sprzedaży działek i budynków stanowiących własność 
komunalną gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/32/91
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 30 stycznia 1991 r.

wykaz działek i budynków stanowiących własność komunalną Gminy

1. Nieruchomość nr 468/1 o powierzchni 2,18 ha (Zębowice) - Kompleks pałacowo - parkowy + 
park.
2. Nieruchomość nr 200/35 cz. dz. o powierzchni do 0,04 ha (Zębowice) - grunt obok parkingu.  
3. Nieruchomości nr 722/167, 723/167, 724/167, 725/167 o powierzchni 0.40 ha (Zębowice) - 
działki pod budownictwo.
4. Nieruchomość nr 221/48 o powierzchni 0,17 ha (Łąka) - grunt zabudowany + budynki 
gospodarcze.
5. Nieruchomość nr 434/5 o powierzchni 0,142 ha (Zębowice) - grunt zabudowany + magazyn.

Uchwała nr VIII/33/91
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 stycznia 1991 r.

w sprawie zmiany nazw ulic w Zębowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z p.zm.) Rada Gminy uchwala

1. Zmienić nazwę ulicy 22 lipca na ulicę Tulipanów.
2. Zmienić nazwę ulicy I Maja na ulice Tulipanów.
3. Zmienić nazwę ulicy Wolności na ulicę Stokrotek.
4. Zmienić nazwę ulicy Zwycięstwa na ulicę Astrów.
5. Zmienić nazwę ulicy Wyzwolenia na ulicę Borowiańską.
6. Zmienić nazwę ulicy Wojska Polskiego na ulicę Torową.
7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.               

Uchwała nr VIII/34/91
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 stycznia 1991 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwu

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 
16 poz. 95 oraz na podstawie art. 30, ust. 3 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do Uchwały 
Rady Gminy Zębowice nr VI/28/90 z 13 listopada 1990 r., Rada Gminy Zębowice 
uchwala co następuje:



§1
Nadaje się statut sołectwom: Kadłub Wolny, Knieja, Łąka, Osiecko, Poczołków, Prusków, Radawie, 
Siedliska, Zębowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 Załącznik do uchwały
nr VIII/34/91

Rady Gminy Zębowice

STSTUT SOŁECTWA

I. Postanowienia ogólne.

§1
Ogół mieszkańców sołectwa ............................ stanowi samorząd mieszkańców wsi.

§2
Sołectwo ....................... jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi 
sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Zębowice.

§3
Teren działania sołectwa obejmuje wieś ........................................ wraz z 
przysiółkami ..................................................................................

II. Organizacja i zakres działania.

§4
1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie wiejskie,
2) sołtys,
3) Rada Sołecka,
4) Komisja rewizyjna,

2. Zebranie wiejskie mogą powołać również inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa, 
na przykład komisje określając zakres ich działania.

§5
1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
4. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.

§6
Do zadań Samorządu Mieszkańców wsi Sołectwa ......................... należy:
1. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, 



wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania.
2. Kształtowanie zasad współżycia społecznego.
3. organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
4. Tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
5. Sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z 
warunkami życia na wsi.

§7
Zadania określone w &6assf, Samorząd Mieszkańców wsi realizuje w szczególności poprzez:
1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2. opiniowanie spraw należących do zakresu działań Samorządu Mieszkańców.
3. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji 
społecznej, projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa.
4. występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie 
wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa.
5. współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów 
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.
6. ustalanie zadań dla sołtysa, do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§8
1. Organy Samorządu Mieszkańców Wsi zobowiązane są dbać o przestrzeganie zasad 
samorządności, demokratyzmu, kolegialności i jawności.
2. Organy samorządu co najmniej raz w roku obowiązane są składać na zebraniu wiejskim 
sprawozdanie ze swej działalności.

§9
Działalność w organach samorządu ma charakter społeczny.

§10
1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez Radę Sołecką na wniosek:
a) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu,
b) sołtysa,
c) Zarządu Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.
3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek organów i osób o których mowa w &10asdfg ust. 1 
powinno być zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§11
Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo 
wyborcze do Rad Gmin.

§12
Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1. podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kierowanie wniosków w sprawach określonych w &7 
Statutu.
2. wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej oraz komisji.
3. występowanie do Zarządu lub Rady Gminy z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości zebrania wiejskiego.
4. dokonanie rocznej oceny działalności sołtysa i Rady Gminy a także stałych i doraźnych komisji.
5. upoważnienie sołtysa do wykonania określonych w upoważnieniu czynności.



§13
1. Obradom zebrania przewodniczy sołtys lub wybrany przez zebranie przewodniczący obrad.
2. Obrady zebrań są protokołowane.
 

§14
1. Uchwały zebrania zapadają większością głosów.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego 
głosowania nad konkretną sprawą.

§15
Sołtys rozgłasza uchwały zebrania przez rozplakatowanie.

III. Sołtys i rada sołecka

§16
1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do wskazać zebrania wiejskiego, Rady Gminy i zarządu Gminy,
4) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców, służącej poprawie gospodarki i 

warunków życia w sołectwie.
5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy, Zarządu Gminy, i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez wójta,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji 

publicznej,
8) przedkładanie na zebraniach wiejskich informacji o swej działalności.

§17
Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Gminy.

§18
1. Rada sołecka jest organem wspomagającym sołtysa i składa się z 5-7 członków.
2. Zebranie wiejskie ustala ilość członków Rady Sołeckiej.
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys i z-ca sołtysa.
4. Sołtys pełni funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej.

§19
1. Rada sołecka w szczególności:

1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał, w sprawach będących 
przedmiotem rozpatrywania przez zebranie ,

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy samorządu,
3) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,
4) w ramach udzielonych upoważnień pełni role stałego komitetu czynów społecznych,
5) współdziała z właściwymi organami organizacji społecznych i samorządowych w celu 

wspólnej realizacji zadań.

§20
1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
na kwartał.
2. Uchwały Rady Sołeckiej, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 
co najmniej połowy ich członków.



IV. Komisja Rewizyjna

§21
Do zadań Komisji należy:
1) badanie i opracowywanie spraw zleconych przez zebranie wiejskie i sołtysa,
2) kontrola działalności sołtysa i Rady Sołeckiej oraz gospodarki środkami finansowymi,
3) przedstawianiu zebraniu wiejskiemu informacji i sprawozdań ze swojej działalności.

V. Tryb wyboru organów Samorządu Mieszkańców Wsi.

§22
1. Pierwsze zebranie wiejskie, po wyborach do Rady Gminy na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i rady sołeckiej, zwołuje Zarząd Gminy, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
2. Postanowienie Zarządu Gminy o zwołaniu zebrania, o którym mowa w ust. 1, powinno być 
podane do wiadomości publicznej, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§23
1. Dla dokonania ważnego wyboru organów samorządu, wymagana jest obecność co najmniej 1/5 
uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory w nowym terminie 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§24
1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych 
uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów samorządu.
2. Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie wyborów, ustalenie i 
ogłoszenie wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

§25
Wyboru sołtysa, Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§26
Kadencja sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.

§27
1. Odwołanie sołtysa i Rady Sołeckiej oraz poszczególnych jej członków może nastąpić przed 
upływem kadencji, na podstawie uchwały zebrania wiejskiego.

VI. Gospodarka finansowa sołectwa.

§28
Środki finansowe sołectwa stanowią:

1) fundusze wydzielone w budżecie gminy,
2) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez 

organizowanych przez sołectwo,
3) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie 

wiejskie.
4)środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa,
5)inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§29



1. Fundusze Samorządu Mieszkańców Wsi mogą być przeznaczone na działalność społeczno-
wychowawczą lub na eksploatacje, budowę, remonty i konserwację urządzeń użyteczności 
publicznej położonych w sołectwie.
2. O przeznaczeniu funduszy sołectwa decyduje zebranie wiejskie.
3. Fundusze sołectwa gromadzone są na rachunku bankowym, którym dysponuje Rada Sołecka. 

§30
1. Księgowość dochodów i rozchodów samorządu prowadzi pracownik Urzędu Gminy.

§31
1. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności i użytkowania lub inne 
prawa rzeczowe i majątkowe jako mienie gminne pozostają nienaruszone.
2. W przypadku przekazania sołectwu nowych składników mienia komunalnego, sposób ich 
wykorzystania określi uchwała Rady Gminy.

VII. Postanowienia końcowe.

§32
Zmiana statutu może nastąpić w drodze Uchwały Rady Gminy.    
       

Uchwała nr VIII/35/90
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 30 stycznia 1991 r.

w sprawie wynagrodzeń dla sołtysów za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
żywnościowej z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt (Dz.U. 
nr 56 poz. 333) Rada Gminy uchwala

1. Wynagrodzenie dla sołtysów za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt w 
wysokości 50% opłaty pobranej od posiadacza zwierząt.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr VIII/36/91
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 stycznia 1991 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) Rada Gminy uchwala

§1
Ustala wysokość podatku od 1 psa na kwotę 30.000 zł.



§2
Podatku od posiadania psów nie pobiera się:

1) z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób kalekich,
2) od osób w wieku powyżej 70 lat prowadzących samotnie gospodarstwo domowe - od 

jednego psa,
3) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych, a 

utrzymywanych w celu pilnowania stad na pastwiskach - bez względu na liczbę.

§3
Obowiązek opłaty obowiązuje w terminie do 15 maja br.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uchwała nr VIII/37/91 
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 stycznia 1991 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 9 poz. 31) Rada Gminy Zębowice uchwala 

§1
Stawkę podatku od nieruchomości w rocznej wysokości, od pozostałych budynków lub ich części 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
- na kwotę 2.500 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

§2
Pozostałe stawki podatku od nieruchomości określone są w art. 5 ustawy.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uchwała nr VIII/38/91



Rady Gminy Zębowice 
z dnia 30 stycznia 1991 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 31) Rada Gminy uchwala

§1
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze, które związane były z 
prowadzeniem gospodarstwa rolnego przed przekazaniem gospodarstwa, obecnie nie 
wykorzystywane do produkcji rolniczej lub innej działalności gospodarczej, a których właściciele 
nie są rolnikami. 

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uchwała nr IX/39/91
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 21 marca 1991 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala

§1
Budżet Gminy Zębowice na rok 1991 stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1991 r. 

Załącznik
Budżet Gminy Zębowice na rok 1991

I. Dochody:                                                                                                            w tys. zł
1. Rolnictwo - podatek rolny i doch. od jednostek gospodarki uspołecznionej                72.000,-
2.Handel wewnętrzny - jednostki organizacyjne spółdzielni
    - podatek dochodowy i od płac                                                                            173.000,-



3. Różne usługi materialne
    - czynsz dzierżawny cegielni                                                                                20.000,-
4.Usługi komunalne - czynsz od ludności oraz wynajęte pomieszczenia na sklepy       33.000,-   
5. Różna działalność - opłata skarbowa                                                                   100.000,-
6. Dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej
   - podatek od płac                                                                                                150.000,-
   - podatek od nieruchomości                                                                                 270.000,-
   - podatek od środków transportowych                                                                     10.000,-
7. Administracja - dochody Urzędu Gminy                                                                  10.000,-
8. Finanse - podatek dochodowy - Bank Spółdzielczy                                                 60.000,- 
9. Dochody z gospodarki nie uspołecznionej
    - podatki i opłaty z indywidualnej gospodarki rolnej                                                195.000,-
    - podatki i opłaty od indywidualnej działalności produkcyjnej - rzemiosło                   60.000,-
    - podatki i opłaty od ludności
         podatek od nieruchomości                                                                               80.000,-
         podatek od wynagrodzeń                                                                                 20.000,-
         podatek wyrównawczy                                                                                    10.000,- 
         podatek drogowy                                                                                             30.000,- 
         podatki i opłaty lokalne                                                                                    10.000,-
         podatki od spadków i darowizn                                                                           1.000,-
         kary i odsetki za zwłokę                                                                                    5.000,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem dochody własne:                                                                                       1.309.000,-

Subwencja państwowa:                                                                                         1.167.976,-

Dotacja na zadania zlecone i powierzone:                                                                  372.709,-

RAZEM:                                                                                                               1.540.685,-

Sprzedaż mienia komunalnego "Zamek"                                                                     274.381,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGÓŁEM DOCHODY:                                                                                           3.124.066,- 

II. WYDATKI:                                                                                                        w tys. zł

1. Rolnictwo                                                                                                             5.000,-
2. Leśnictwo                                                                                                           13.000,-
3. Transport i utrzymanie dróg                                                                                180.000,-
4. Gospodarka komunalna - oświetlenie ulic                                                            250.000,-
5. Gospodarka mieszkaniowa i usługi komunalne                                                     446.580,- 
6. Oświata i wychowanie - Przedszkola                                                                   686.000,-
7. Kultura i sztuka - Biblioteki                                                                                 123.000,-
8. Opieka społeczna                                                                                              503.617,-
    w tym: dotacje z UW                     - 287.617,- 
               zasiłki płatne przez UG       - 216.000,-
9. Kultura fizyczna i sport                                                                                        10.000,-
10. Utrzymanie UG                                                                                               734.770,-
     w tym: dotacje na zadania zlecone - 85.092,-  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGÓŁEM WYDATKI:                                                                                         2.952.867,-  



Rezerwa                          - 171.199,-
z tego:
- bud. szpitala w Ozimku  - 30.000,-                              

Uchwała nr IX/40/91
Rady Gminy Zębowice
z dnia 21 marca 1991 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu.

Na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 9 poz. 31) Rada Gminy uchwala

§1
Wprowadza się opłatę administracyjną za sporządzenie testamentu:
1) w siedzibie Urzędu Gminy w wysokości 100.000 zł,
2) poza siedzibą Urzędu Gminy w wysokości 120.000 zł.

§2
Opłatę o której mowa w art.1 niniejszej uchwały uiszcza się w formie gotówkowej w kasie Urzędu 
Gminy w terminie 7 dni po dokonaniu czynności.

§3
Traci moc uchwała nr VIII/31/89 GRN w Zębowicach z dnia 14 grudnia1989 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty administracyjnej.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

Uchwała nr IX/41/91
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 21 marca 1991r.

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 Gminie Zębowice kwotę stanowiącą 15% zebranej sumy 
z tytułu poboru podatku.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr IX/42/91
Rady Gminy Zębowice
z dnia 21 marca 1991 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 4% od zebranej 
sumy z tytułu poboru podatku.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr IX/43/91
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 21 marca 1991 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

§1
Przyznać Radnym Gminy Zębowice diety w wysokości 2 krotnej pełnej diety przeznaczonej na 
pokrycie kosztów podróży służbowych.

§2
Wypłacać Radnym diety 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 1991 r.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



Uchwała nr IX/44/91
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 12 czerwca 1991 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95) 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 1990 r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała nr X/45/91
Rady Gminy Zębowice

z dnia 12 czerwca 1991 r.

w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej za rok 1990 oraz dysponowania budżetem.

Na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - 
Prawo budżetowe (Dz.U. nr 4 poz. 18) Rada Gminy uchwala

§1
Nadwyżkę budżetową w kwocie 118.773.000 zł przeznaczyć na rezerwę budżetową.

§2
Rada Gminy upoważnia Zarząd  Gminy do dysponowania rezerwą budżetową oraz do dokonywania 
przeniesień między rozdziałami, a Wójta Gminy do przeniesień wydatków budżetowych między 
paragrafami.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

Uchwała nr X/46/91
Rady Gminy Zębowice

z dnia 12 czerwca 1991 r.

w sprawie rozdysponowania środków pieniężnych pozostałych ze zlikwidowanych z dniem 31 



grudnia 1990 r. funduszy.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i 
likwidacji niektórych funduszy (Dz.U. nr 89 poz. 517) Rada Gminy uchwala

§1
Środki pozostałe z likwidacji: Funduszu Rozwoju Kultury, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 
Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej, Funduszu gospodarki Gruntami, Funduszu Gminnego w 
łącznej wysokości 39.637.058 zł przeznaczyć na rezerwę budżetową.

§2
Środki funduszu zasobowego w wysokości 13.374.290 zł przeznaczyć na rezerwę budżetową.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.      

Uchwała nr X/47/91
Rady Gminy Zębowice

z dnia 12 czerwca 1991 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej dotyczącej wysokości odpłatności z tytułu 
rekompensaty kosztów ponoszonych w trakcie ceremonii ślubnych.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 9 poz. 31) Rada Gminy uchwala

§1
Wprowadza się opłatę administracyjną dotyczącą wysokości odpłatności z tytułu rekompensaty 
kosztów ponoszonych w trakcie ceremonii ślubnych w wysokości 100.000 zł

§2
Opłatę administracyjną, o której mowa w art. 1 niniejszej uchwały uiszcza się w formie 
gotówkowej w kasie urzędu w terminie 7 dni po złożeniu zapewnienia.

§3
Na wniosek składających zapewnienie kierownik USC może zwolnić od w/w opłaty 
administracyjnej.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Uchwała nr X/48/91
Rady Gminy Zębowice

z dnia 12 czerwca 1991 r.



w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ordynacja wyborcza do rad gmin 
(Dz.U. z 1990 r. nr 16 poz. 96) Rada Gminy stwierdza 

§1
Wygaśnięcie mandatu radnego - Maksymiliana Goli w skutek śmierci, wybranego w okręgu nr 3.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XI/49/91
Rady Gminy Zębowice
z dnia 24 lipca 1991 r.

w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Państwowego Funduszu Ziemi.

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 uchwala

§1
Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o przekazanie na własność gminy grunty 
Państwowego Funduszu Ziemi w/g wykazu, który stanowi załącznik do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XI/50/91
Rady Gminy Zębowice
z dnia 24 lipca 1991 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 uchwala

§1
Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o przekazanie na własność gminy działkę nr 225/3 
o powierzchni 0,1200 ha położoną w Łące.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XI/51/91
Rady Gminy Zębowice
z dnia 24 lipca 1991 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 uchwala

§1
Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o przekazanie na własność gminy działkę nr 
222/48 o powierzchni 0,1610 ha położoną w Łące.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XI/52/91
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 24 lipca 1991 r.

w sprawie komunalizacji budynku szkolnego na działce nr 107 z przeznaczeniem do sprzedaży.

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

§1
Przejąć i skomunalizować budynek szkolny położony na działce nr 107 w Knieji.

§2
Przeznaczyć do sprzedaży lub dzierżawy budynek szkolny wraz z działką.

§3
Do wykonania uchwały zobowiązuje się Zarząd Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XI/53/91
Rady Gminy Zębowice



z dnia 24 lipca 1991 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 uchwala

§1
Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o przekazanie na własność gminy działkę nr 
396/44 o powierzchni 0,2990 ha położoną w Zębowicach.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XI/54/91
Rady Gminy Zębowice
z dnia 24 lipca 1991 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 uchwala

§1
Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o przekazanie na własność gminy działkę nr 
699/227 o powierzchni 0,1200 ha położoną w Knieji.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XI/55/91
Rady Gminy Zębowice
z dnia 24 lipca 1991 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 uchwala



§1
Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o przekazanie na własność gminy działek: nr 107 
o powierzchni 0,2910 ha, nr 673/156 o powierzchni 0,0830 ha, nr 675/156 o powierzchni 0,5950 ha 
położonych w Knieji.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XII/56/91
Rady Gminy Zębowice
z dnia 22 sierpnia 1991

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zębowice

Na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do Rad 
Gmin (Dz.U. nr 16 poz. 96, z 1991r. Dz.U. nr 53 poz. 227) Rada Gminy uchwala

§1
O nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Zębowicach w okręgu 
wyborczym nr 15 w Radawiu.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XII/57/91
Rady Gminy Zębowice
z dnia 24 lipca 1991 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 uchwala

§1
Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o przekazanie na własność gminy działek: nr 
551/15 o powierzchni 0,8034 ha, nr 552/15 o powierzchni 1,0642 ha, nr 559/15 o powierzchni 
4,1500 ha, nr 279/2 o powierzchni 1,1100 ha położonych w Zębowicach.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XII/58/91
Rady Gminy Zębowice

z dnia 22 sierpnia 1991 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Knieji

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala

§1
Zmienić nazwę ulicy Krótkiej od nr 1 do 12 na ulicę Krętą.

§2
Zmienić numerację nieruchomości na ulicy Krótkiej od numeru 1 do 15.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XII/59/91
Rady Gminy Zębowice

z dnia 22 sierpnia 1991 r.

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

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 59 poz. 252) Rada Gminy uchwala

§1
Utworzyła następujące obwody głosowania:
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                                                 - Radawi Przedszkole

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.        

Uchwała nr XIII/60/91



Rady Gminy Zębowice 
z dnia 2 października 1991 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 61 ust. 1, 3, i 4 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 59 poz. 252) Rada Gminy uchwala

§1
Powołać obwodowe komisje wyborcze, a to:
Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 w składzie:
1. Weronika Kątna                   - przewodniczący
2. Gerard Wons                       - z-ca przewodniczącego
3. Mariola Jancik                      - członek
4. Monika Nowak                     - członek 
5. Józef Binkowski                   - członek
6. Zofia Pułanecka                    - członek 
7. Kornelia Ticman                   - członek
8. Urszula Czernik                    - członek

Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 w składzie:
1. Ryszard Bajorski                  - przewodniczący
2. Jerzy Kutz                           - z-ca przewodniczącego
3. Krystyna Karońska               - członek
4. Teresa Zieleźnik                   - członek
5. Urszula Miozga                    - członek
6. Alicja Kosela                        - członek
7. Stanisława Kotyś                 - członek
8. Eryka Prokopczyk                - członek

Obwodową Komisję Wyborczą nr 3 w składzie:
1. Urszula Nawrocka                - przewodniczący
2. Józef Morawiec                    - z-ca przewodniczącego
3. Danuta Pawelak                   - członek
4. Hubert Moj                           - członek
5. Renata Lisy                         - członek
6. Konrad Dzikowski                - członek
7. Marta Woźniak                    - członek
8. Roman Krawczyk                 - członek.

§2
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr XIII/61/91
Rady Gminy Zębowice

z dnia 2 października 1991 r.



w sprawie przystąpienia do związku komunalnego

Na podstawie art. 2 ustawy  o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95) Rada Gminy 
uchwala

§1
Przystąpić do Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich.

§2
Na reprezentanta Gminy w tym Związku powołuje się Wójta Gminy.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIV/62/91
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 30 grudnia 1991 r.

w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95) Rada Gminy uchwala

§1
Przyjąć na czas konieczny do uchwalenia budżetu gminy na rok 1992 prowizorium budżetowe 
zamykające się po stronie dochodów kwotą 3.617.000.000,- zł i po stronie wydatków kwotą 
3.617.000.000,- zł

§2
Szczegółowy podział składników budżetu określa załącznik.

§3
Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Gminy do wykonania niniejszej uchwały a w 
szczególności do sprzedaży w 1992 r. następującego skomunalizowanego mienia gminy:
a) działka zabudowana nr 699/227 o powierzchni 0,1226 ha położona we wsi Knieja,
b) działka zabudowana nr 396/44 o powierzchni 0,2990 ha położona we wsi Zębowice,
c) działka zabudowana nr 222/48 o powierzchni 0,1610 ha położona we wsi Łąka.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIV/63/91
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 1991 r.

w sprawie zmian osobowych komisja Rady Gminy



Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95) Rada Gminy uchwala

§1
Odwołać ze składu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku 
Publicznego członka - Pana Krzysztofa Bińczyka.

§2
Powołać w skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku 
Publicznego na członków Pana Aleksandra Sajdyka oraz Pana Kazimierza Hryniów.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XIV/64/91
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 30 grudnia 1991 r.

w sprawie upoważnienia zarządu gminy do oddawania w najem lokali

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

§1
Upoważnia Zarząd Gminy do oddawania w najem lokali użytkowych wyłącznie po 
przeprowadzeniu przetargów na wysokość czynszu najmu za lokale użytkowe.

§2
Upoważnia Zarząd Gminy do decydowania o formie i trybie oddawania w dzierżawę innego mienia 
komunalnego niż lokale użytkowe.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała nr XIV/65/91
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 1991 r.

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 uchwala

§1
Uchylić uchwałę nr XI/52/91 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 lipca 1991 r. w sprawie 
komunalizacji budynku szkolnego na działce nr 107 z przeznaczeniem do sprzedaży.



§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr XIV/66/91
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 grudnia 1991 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządku domowego

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. prawo lokalowe (Dz.U. z 1988 
r. nr 30 poz. 165 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala

§1
Zatwierdzić przedłożony regulamin porządku domowego dla lokali mieszkalnych stanowiących 
własność gminy, będący załącznik do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


