
Uchwała nr XXXIII/209/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 10 lutego 2006 roku

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych gminy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2006 r. nr 17 poz. 128), w zw. z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 
203, poz.1996, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, 
poz. 1845), Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
458.Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach          lub 

przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę  Zębowice,  zwanych  w  treści  uchwały 
placówkami  za  ich  osiągnięcia  w  pracy  dydaktyczno-wychowawczej  i  opiekuńczej  w 
wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń, przy czym:
z wydzielonej puli- 70 % daje się do dyspozycji dyrektora szkoły, a 30 % do dyspozycji 
wójta.

459. Środki funduszu nagród przeznaczone są na wypłaty nagród przyznawanych nauczycielom 
raz  w  roku  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  lub  w  szczególnie  uzasadnionych 
przypadkach  w innym terminie.

§ 2
Nagroda  może  być  przyznana  nauczycielowi  po  przepracowaniu  w  placówce  okresu 
wynoszącego co najmniej jeden rok, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela co najmniej 
dobrej oceny pracy.

§ 3
1.  Nauczycielom, którym powierzono funkcje dyrektorów placówek nagrody przyznaje Wójt 

Gminy na pisemny wniosek Sekretarza Gminy zaopiniowany przez organizację związkową 
właściwej  placówki.  Wniosek  Sekretarza  Gminy  powinien  zawierać  uzasadnienie 
wskazujące na spełnienie kryteriów otrzymania nagrody.

2.  Nauczycielom realizującym zadania  dydaktyczno-wychowawcze  w  placówkach,  nagrody 
przyznają  dyrektorzy  tych  placówek.  Kandydatury  osób  wnioskowanych  do  otrzymania 
nagrody  zgłasza  właściwa  rada  pedagogiczna  po  konsultacji  z  organizacją  związkową 
właściwej placówki.

§ 4
Nagrodę może otrzymać nauczyciel, który wyróżnia się swymi osiągnięciami                    w 
działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej placówki, a w szczególności, gdy:
1) aktywnie uczestniczy w życiu placówki, między innymi organizując imprezy kulturalne dla 

rodziców  i  środowiska,  wycieczki  i  wyjazdy  połączone  z  udziałem  w  spektaklach 
teatralnych, koncertach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi,

2) podejmuje działania, dydaktyczno-wychowawcze wykraczające poza zakres przydzielonych 
mu obowiązków, 

 3)  na  bieżąco  współpracuje  z  rodzicami,  rozwiązując  z  nimi  w  razie  potrzeby  problemy 
wychowawcze,

4) prowadzi zajęcia wyrównawcze dla  uczniów z problemami w nauce,  aktywnie działa na 



rzecz uczniów potrzebujących tej pomocy,
5) pracuje z uczniami uzdolnionymi, a tym samym osiąga efekty w przygotowaniu ich       do 

konkursów przedmiotowych,
6) systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe,
7) stale udoskonala swoją pracę pedagogiczną i wychowawczą,
8) promuje swoją szkołę w środowisku, gminie, powiecie i województwie,
9) dba o porządek i  estetykę powierzonych mu pomieszczeń,  środków dydaktycznych oraz 

urządzeń szkolnych,
10) współpracuje z samorządem gminy oraz organizacjami pożytku publicznego działającymi 

na rzecz oświaty,
11) organizuje i prowadzi letni bądź zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 
12)  opracowuje  i  upowszechnia  własne  doświadczenia  pedagogiczne  w  postaci  autorskich 

programów,
13) wzorowo realizuje zajęcia dydaktyczne, co znajduje swoje potwierdzenie w ocenach organu 

nadzoru pedagogicznego.

§ 5
Nauczyciele, którym powierzono funkcje dyrektorów mogą otrzymać nagrodę za wyróżniającą 
pracę oraz osiągnięcia w kierowanej przez siebie placówce, a w szczególności za:
1)  osiąganie  przez  placówkę  dobrych  wyników  edukacyjnych,  potwierdzonych  ocenami 

uzyskanymi  przez  uczniów  na  sprawdzianach  i  egzaminach  przeprowadzanych  przez 
okręgową komisję egzaminacyjną,

2)  racjonalne  gospodarowanie  przyznanymi  środkami  finansowymi  z  budżetu  gminy, 
przestrzeganie obowiązującej dyscypliny finansów publicznych oraz pozyskiwanie na rzecz 
placówki dodatkowych środków,

3)  należyte  i  terminowe  wywiązywanie  się  wobec  organu  prowadzącego  placówki  z 
obowiązków,  w  szczególności  z  zakresu  przekazywania  informacji  i  sporządzania 
opracowań statystycznych,

4) tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, 
5) szczególna dbałość o utrzymanie estetyki pomieszczeń placówki i porządku wokół niej oraz 

realizowanie wymaganych inwestycji i remontów w tych placówkach,
6) racjonalne planowanie pracy placówki oraz stwarzanie sprzyjających warunków na rzecz 

realizacji przez nauczycieli zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych placówki,
7) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez system wewnętrznego monitoringu jakości 

pracy placówki,
8) przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,
9) rozwiązywanie problemów społecznych i wychowawczych.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego i z tym dniem traci moc uchwała nr XXIV/158/2005 Rady Gminy w 
Zębowicach z dnia  28 lutego 2005 roku w sprawie trybu i  kryteriów przyznawania nagród dla 
nauczycieli  zatrudnionych  w  placówkach  oświatowych  gminy  za  ich  osiągnięcia  dydaktyczno-
wychowawcze w 2005 r..

Uchwała nr XXXIII/210/06
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 10 luty 2006



w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15 oraz art.  4 ust.  1 ustawy z 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591, Dz. U. z  2002 nr 23 poz. 220, 
Dz. U. z 2002 nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 nr 214 poz. 1806, Dz. 
U. z 2003 nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 
2004 nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 
2005 nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2005 nr 175 poz. 1457, Dz. U.  z 2006   nr 17 poz. 128) oraz art. 4 
ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 
nr 132 poz. 622, Dz. U. z 1997 nr 121 poz. 770, Dz. U. z 1997 nr 60 poz. 369, Dz. U. z 2000 nr 22 
poz. 272, Dz. U. z 2001 nr 100 poz. 1085, Dz. U. z 2001 nr 154 poz. 1800, Dz. U. z 2002 nr 113 
poz. 984, Dz. U. z 2003 nr 7 poz. 78, Dz. U. z 2004 nr 96 poz. 959, Dz. U. z 2004 nr 173 poz. 1808, 
Dz. U. z 2005 nr 85 poz. 729, Dz. U. z 2005 nr 175 poz. 1458, Dz. U. z 2005 nr 180 poz. 1495), w 
związku z art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2005 nr 175 poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, Rada Gminy Zębowice uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Zębowice, zwany dalej regulaminem, w następującej treści:

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Zębowice,  zwany  dalej 
Regulaminem,  określa  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 
Zębowice.

§ 2
Regulamin obowiązuje:
• właścicieli,  współwłaścicieli,  dzierżawców nieruchomości, użytkowników lokali użytkowych, 

usługowych, magazynowych obiektów przeznaczonych na cele użyteczności publicznej, a także 
inne podmioty władające nieruchomościami:

• kierowników budów:
• jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej:
• wszystkich korzystających z terenów, do których tytuł prawny ma gmina:
• gminę na terenach pozostałych.

§ 3
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.);
2. Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: GPGO) – należy przez to rozumieć Gminny 
Plan  Gospodarowania  Odpadami  wprowadzony  uchwałą  nr  XXVII/172/05  Rady  Gminy  w 
Zębowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i 
Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zębowice na lata 2005 – 2008z uwzględnieniem na lata 
2009 – 2012;
3. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) – należy przez to rozumieć przyjęty 
przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. 
U. nr 62 poz. 628, ze zm.) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 28 lutego 2003 r. (MP nr 11, poz. 
159);
4.  lokalach/mobilnych  punktach  odbioru  selektywnego  (dalej:  LOPS) –  należy  przez  to 



rozumieć, zlokalizowane w miastach, na osiedlach o zabudowie wielorodzinnej, specjalnie w tym 
celu przygotowane i wyposażone pomieszczenia lub wolno stojące obiekty, czynne codziennie lub 
co kilka dni, w określonych godzinach mieszkańcy tych osiedli mogą przekazywać podmiotowi 
uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady kuchenne i zielone, oraz osobno, opakowania z papieru 
i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, 
opakowania  z  blachy  stalowej  i  opakowania  z  aluminium,  a  także  odpady niebezpieczne  i  w 
ustalonych  harmonogramem  terminach,  wielkogabarytowe,  w  których  pracownik  podmiotu 
uprawnionego rejestruje na indywidualnych kontach mieszkańców/właścicieli nieruchomości ilości 
odebranych, wyselekcjonowanych odpadów;
5.  nieczystościach  ciekłych –  należy  przez  to  rozumieć  ścieki  gromadzone  przejściowo  w 
zbiornikach bezodpływowych;
6.  odpadach budowlanych  – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i 
budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
7. odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628, ze zm.);
8.  odpadach  niebezpiecznych  -  rozumie  się  przez  to  frakcję  odpadów  niebezpiecznych  w 
rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628, ze zm.);
9.  odpadach  opakowaniowych  –  należy  przez  to  rozumieć  opakowania  z  papieru  i  tektury, 
opakowania  wielomateriałowe,  opakowania  z  tworzyw  sztucznych,  opakowania  ze  szkła, 
opakowania  z  blachy  stalowej  i  opakowania  z  aluminium,  wymienione  w  KPGO  pośród  18 
strumieni składających się na odpady komunalne;
10.  odpadach  ulegających  biodegradacji  – rozumie  się  przez  to  odpady  ulegających 
biodegradacji w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz.628, ze 
zm.);
11.  odpadach wielkogabarytowych  –  rozumie  się  przez  to  jeden  ze  strumieni  odpadów 
komunalnych wymienionych w KPGO;
12.  odpadach zielonych –  należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, 
powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
13.  podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi 
jednostkami  organizacyjnymi  lub  podmiotami  posiadającymi  wydane  przez  wójta  (burmistrza, 
prezydenta miasta), organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki albo podmiotu, o 
którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4)  prowadzenia  schronisk  dla  bezdomnych  zwierząt,  a  także  grzebowisk  i  spalarni  zwłok 
zwierzęcych i ich części;
14. stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zdefiniowane w ustawie z 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (D. U. nr 132, poz. 622, ze zm.);
15. zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do 
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
16.  nieruchomości – należy przez to rozumieć,  zgodnie z art.  46  §  1kodeksu cywilnego, część 
powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale związane 
z gruntem lub części takich budynków;
17. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz osoby 
władające  nieruchomością  na  podstawie  innego  tytułu  prawnego  zobowiązane  do  realizowania 
obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku; 
18. chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez 
względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
19. zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z 
27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002, ze zm.);



20. zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z 27 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002, ze zm.);
21.  zwierzętach  gospodarskich –  rozumie  się  przez  to zwierzęta  gospodarskie w rozumieniu 
ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 
2002 r. nr 207 poz. 1762 ze zm.);
22. umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1ustawy, 
podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości oraz najemców / właścicieli 
lokali;
23. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 
terenie Gminy ustalony przez przedsiębiorstwa wywozowe;

ROZDZIAŁ II
Zadania Gminy

§ 4
Gmina tworzy warunki do utrzymania czystości i porządku poprzez:
1.  Tworzenie  i  prowadzenie  odpowiedniej  polityki  ekologicznej  we  współpracy  ze  wszystkimi 
jednostkami organizacyjnymi na jej terenie i z sąsiednimi gminami.
2. Propagowanie  i wspieranie proekologicznych zachowań ludzkich.
3. Objecie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich podmiotów na terenie gminy.
4.  Podnoszenie  świadomości  społecznej  obywateli,  w  szczególności  w  zakresie  minimalizacji 
wytwarzania odpadów.
5. Tworzenie warunków selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy i  umożliwienie odbioru 
posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości.
6. Stworzenia warunków zbiórki odpadów niebezpiecznych od osób fizycznych.
7.  Podejmowanie  działań  w  celu  likwidacji  nielegalnych  wysypisk  śmieci  i  zapobieganie 
zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych. 
8.  Określenie  wymagań  wobec  osób  utrzymujących  zwierzęta  domowe  i  gołębie  w  zakresie 
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych.
9. Sukcesywną budowę sieci kanalizacyjnej.
10. Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach oraz pomocy przy zbieraniu i transporcie padłych zwierząt.
11.  Wydawanie  zezwoleń  na  świadczenie  usług  w  zakresie   zbierania,  transportu,  odzysku  i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
12.  Bieżącą  kontrolę  podmiotów  uprawnionych  i  osób  zobowiązanych  do  przestrzegania 
niniejszego regulaminu.
13.  Kierowanie  wniosków  o  ukaranie  w  stosunku  do  osób  nie  przestrzegających  niniejszego 
regulaminu  na  podstawie  kodeksu  wykroczeń  z  dnia  13.09.1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i 
porządku w gminach.

§ 5
1.Gmina prowadzi ewidencję :
a) zbiorników bezodpływowych,
b) przydomowych oczyszczalni ścieków,
c) psów,
d) nieruchomości, gdzie  zgłoszone jest posiadanie wyrobów azbestowych,
e) zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych.
 

§ 6
Rada  Gminy  Zębowice  uchwala,  w  drodze  uchwały,  górne  stawki  opłat  ponoszonych  przez 
właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  usuwania  i  unieszkodliwiania  odpadów 
komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy.



ROZDZIAŁ III
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 7
Właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie  czystości  i  porządku  oraz  należytego  stanu 
sanitarno – higienicznego na terenie nieruchomości, poprzez:
460.wyposażenie  nieruchomości  w  dostateczną  ilość  pojemników  służących  do  gromadzenia 

odpadów;
461.utrzymywanie  w  należytym  stanie  sanitarnym  pomieszczeń,  mieszczących  urządzenia  na 

odpady;
462.przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych w 

art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na trenie 
gminy (Dz. U. nr 132, poz. 622 ze zm.) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;

463.uprzątanie  błota,  śniegu,  lodu  oraz  innych  zanieczyszczeń  z  części  nieruchomości 
udostępnionych  do  użytku  publicznego  oraz  z  chodników  przylegających  bezpośrednio  do 
nieruchomości. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast 
innych zanieczyszczeń – w miarę potrzeby;

464.usuwanie nawisów, śniegu (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
465.usuwanie  ze  ścian  budynków,  ogrodzeń  i  innych  obiektów,  ogłoszeń,  plakatów,  napisów, 

rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
466.niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów 

budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;
467.podejmowanie  starań  o  estetyczny  wygląd  budynków  i  działek  poprzez  zapewnienie 

systematycznego  sprzątania  terenu  nieruchomości,  a  w  szczególności  oczyszczania  z 
zanieczyszczeń i nieprzydatnych przedmiotów powodujących nieporządek;

468.utrzymanie rowów melioracyjnych wchodzących w skład nieruchomości w stanie drożności 
oraz wykoszenie skarp;

469.utrzymanie nasypów i wykopów, pasa zieleni,  rowów przylegających do działek właścicieli 
nieruchomości, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;

470.utrzymanie  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  piaskownice  (przeznaczone  do  użytku 
publicznego)  w  należytym  stanie  sanitarno-higienicznym  poprzez  systematyczną  wymianę 
piasku;

§ 8
Właściciele nieruchomości obowiązani są do:
1) wyposażenia  nieruchomości  w  opisane  w  Rozdziale  V  urządzenia,  służące  do  zbierania 

odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym;

2) gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego wyznaczonych;
3) selektywnego  zbierania  odpadów  innych  niż  komunalne,  powstających  na  terenie 

nieruchomości  w  wyniku  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  np.  medycznych, 
weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);

4) prowadzenia selektywnego zbierania  i  przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni 
odpadów komunalnych;

5) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
6) oddzielnego gromadzenia ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
7) pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami regulaminu 

przez korzystanie z usług podmiotów uprawnionych;
8) przeciwdziałania  tworzeniu się  dzikich wysypisk oraz likwidacji  na własny koszt wysypisk 



istniejących na jego nieruchomości;
9) gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w 

miejscach  spełniających  wymogi  przepisów ustawy z  dnia  26  lipca  2000  r.  o  nawozach  i 
nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym 
odpowiednimi  płytami  i  w  zbiornikach  na  odchody  o  pojemności  umożliwiającej 
przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres; 

10) stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi 
w punkcie 9;

§ 9
471.Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce 

nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub 
co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z 
chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania.

472.Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady. 
473.Zarządcy dróg są zobowiązani do wywożenia pryzm śniegowych utrudniających komunikację.
474.W celu realizacji obowiązku właściciele nieruchomości mogą zawrzeć ze specjalistycznymi 

firmami umowy dotyczące oczyszczania zimowego i letniego chodników, jeżeli właściciel nie 
chce lub nie może wykonać tych czynności we własnym zakresie.

475.Zarządcy  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  tereny  do  użytku  publicznego,  mają 
obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci oraz ich opróżnianie z 
częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez 
Wójta.

476.Placówki handlowe, gastronomiczne i nieruchomości na których prowadzona jest działalność 
gospodarcza powinny być wyposażone w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych 
oraz kosze uliczne. Lokalizacja koszy ulicznych musi być uzgodniona z Wójtem.

477.Właściciele nieruchomości,  na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek 
zapewnienia wystarczającej ilości pojemników do gromadzenia odpadów.

§ 10
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości porządku, zabrania się:
478.spalania  odpadów  niebezpiecznych  na  powierzchni  ziemi  oraz  w  instalacjach  grzewczych 

budynków;
479.niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń 

wyposażenia  placów  zabaw,  urządzeń  do  zbierania  odpadów,  obiektów  przeznaczonych  do 
umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej;

480.umieszczania  afiszy,  reklam,  nekrologów,  ogłoszeń  itp.  w  miejscach  do  tego  nie 
wyznaczonych;

481.malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;
482.wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
483.zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
484.indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
485.wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
486.indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
487.wykorzystywania  nieczynnych  studni  kopanych  do  gromadzenia  odpadów,  nieczystości 

ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.

ROZDZIAŁ IV
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 11
Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku 



publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji  lub zbiorników 
bezodpływowych,  po  uprzednim  ich  przejściu  przez  łapacz  oleju  i  odstojnik.  Odprowadzanie 
ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.

§ 12
Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie 
nieruchomości,  pod  warunkiem,  że  nie  spowoduje  to  zanieczyszczenia  wód  lub  gleby  oraz 
uciążliwości  dla  sąsiadów.  Powstałe  odpady  powinny  być  gromadzone  i  usuwane  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ V
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach 
publicznych

§ 13
Obowiązki w zakresie podpisania umów:
488.właściciele  nieruchomości  są  zobowiązani  do  zawarcia  umów  z  podmiotem posiadającym 

zezwolenie Wójta na odbiór odpadów komunalnych;
489.właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucję zobowiązani są 

do  podania  upoważnionemu  przedstawicielowi  podmiotu  uprawnionego  informacji 
umożliwiających,  zgodne  z  zasadami  podanymi  w  §  16  ust  4  niniejszego  Regulaminu, 
obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowania treści umowy; 

490.dokumentem upoważniającym do podpisania  umowy z właścicielem nowo wybudowanych 
nieruchomości  przez  podmiot  upoważniony  jest  pozwolenie  na  użytkowanie  obiektu  lub 
zawiadomienie o zakończeniu budowy spełniające wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.);

§ 14
Konsekwencje nierealizowania obowiązków:
491.wykonywanie  przez  właścicieli  nieruchomości  obowiązków  w  zakresie  wyposażenia 

nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania 
ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości 
w  zbiornik  bezodpływowy  lub  wyposażenia  nieruchomości  w  przydomową  oczyszczalnię 
ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli 
wykonywanej przez upoważnione służby; 

492.w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 1, Wójt wydaje z 
urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania 
oraz  sposób  udostępniania  urządzeń  w  celu  ich  opróżnienia;  w  takich  przypadkach  gmina 
organizuje  właścicielom nieruchomości  odbieranie  odpadów komunalnych oraz  opróżnianie 
zbiorników  bezodpływowych;  decyzji  tej  nadaje  się  rygor  natychmiastowej  wykonalności; 
decyzja  obowiązuje  przez  rok  i  ulega  przedłużeniu  na  rok  następny,  jeżeli  właściciel 
nieruchomości  na  co  najmniej  trzy  miesiące  przed  upływem  daty  jej  obowiązywania  nie 
przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż 
data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją 
stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 
2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);

493.dowody  uiszczania  opłat  za  odbiór  odpadów  i  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych, 
właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres pięciu lat;

494.w  przypadku  stwierdzenia  nieszczelności  zbiornika  bezodpływowego,  właściciel 
nieruchomości  jest  zobowiązany do  usunięcia  ich  w  terminie  dwuch tygodni  od  momentu 
stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy;



§ 15
1.  Zasady  rozmieszczania  urządzeń  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów  i  gromadzenia 
nieczystości płynnych:

a) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniaćb)  
przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaćc) budynki  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);

d) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami 
należy ustawiaće)  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu 
uprawnionego bez konieczności  otwierania  wejścia  na teren nieruchomości  lub gdy takiej 
możliwości nie ma, należy wystawiaćf)  je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na 
chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;

g) Urządzenia służące do gromadzenia odpadów należy ustawiaćh)  w miejscu:
• posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i 

błota,
• nie stwarzającym nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla najbliższego otoczenia,

2.  Miejsce  ustawienia  pojemników  właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  utrzymywać  w 
czystości. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel 
nieruchomości.  W/w przepisy stosuje  się  odpowiednio  do  ustawienia  koszy na  odpady przy 
drogach publicznych i  przystankach komunikacji  zbiorowej  według zatwierdzonej  lokalizacji 
przez Wójta.

3. Kosze na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach autobusowych, parkingach 
oraz  innych  terenach  użytku  publicznego  powinny  odpowiadać  następującym  wymaganiom 
zatwierdzonym przez Wójta:
a) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z 

nich przez wszystkich użytkowników w/w terenów,
b) powinny być  ustawione w miejscach nie  powodujących zagrożenia  dla  ruchu pojazdów i 

pieszych, jak i w miejscach umożliwiających ich stałe opróżnianie przez firmę wywozową,
c)  powinny  być  rozmieszczone  w  odpowiedniej  ilości,  szczególnie  w  miejscach  o  dużym 

natężeniu ruchu pieszego i przebywania znacznej ilości osób,
d) powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich 

odpadów.
4. Szczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnie przydomowe muszą 

być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdom asenizacyjnym podmiotu 
uprawnionego w celu ich opróżnienia.

§ 16
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i 
gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:
1) Właściciel  nieruchomości  zapewnia  utrzymanie  czystości  i  porządku  na  jej  terenie  przez 

wyposażenie nieruchomości w kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość2)  
i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem  wymienionych poniżej 
zasad.  Pojemniki  na  odpady  niesegregowane  dostarczane  są  właścicielowi  nieruchomości 
odpłatnie  przez  podmiot  uprawniony.  Worki  na  odpady  opakowaniowe  są  właścicielom 
nieruchomości dostarczane przez Wójta Gminy nieodpłatnie. 

3) Właściciel  nieruchomości  zapewnia  utrzymanie  czystości  i  porządku  na  jej  terenie  przez 
dostosowanie  wielkości  zbiornika  bezodpływowego  do  ilości  osób  stale  lub  czasowo 
przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz 
w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość4)  przydomowej 
oczyszczalni ścieków musi zostać5) dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający 
uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych. Określając wielkość6)  



i przepustowość7)  tych urządzeń należy przyjąć8)  następujące 
wskaźniki wytwarzania ścieków:

a) mieszkańcy - 3,0 mł/osobę/miesiąc,
b) bary, restauracje, jadłodajnie – 3 mł/miejsce/miesiąc,
c) sklepy spożywcze – 2,0 mł/zatrudnionego/miesiąc,
d) pozostałe sklepy – 0,9 mł/zatrudnionego/miesiąc,
e) apteki – 3,0 mł/zatrudnionego/miesiąc,
f) przychodnie lekarskie – 0,5 mł/zatrudnionego/miesiąc,
g) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 mł/zatrudnionego/miesiąc,
h) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 mł/zatrudnionego/miesiąc,
i) zakłady produkcyjne:

• bez natrysków - 0,45 mł/zatrudnionego/miesiąc,
• z natryskami – 1,5 mł/zatrudnionego/miesiąc;

3) Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
             a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l; 
             b) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l;
             c) worki na surowce wtórne;

   d)  pojemniki  przeznaczone  do  selektywnej  zbiórki  opakowań  ze  szkła,  tworzyw 
sztucznych, metali, papieru i tektury o pojemności 240 l i 1100 l;

             e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;
4) Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić5)  w 

pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
a) mieszkaniec wsi rocznie zbiera do kubła odpady o masie około 171 kg i objętości około 
1,14 mł, przy dwutygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje on 44 l pojemności kubła na 
odpady; 
b)  jedno-  i  dwuosobowa  rodzina  mieszkająca  na  wsi  zobowiązana  jest  wyposażyć 
nieruchomość w jeden kubeł o pojemności 120 l;
c) trzy-, cztero- i pięcioosobowa rodzina mieszkająca na wsi zobowiązana jest wyposażyć 
nieruchomość w dwa kubły o pojemności 120 l każdy lub jeden o pojemności 240 l;
d).  sześcio-  siedmio-  i  ośmioosobowa  rodzina  mieszkająca  na  wsi  zobowiązana  jest 
wyposażyć nieruchomość w trzy kubły o pojemności 120 l każdy;
e) rodzina mieszkająca na wsi, licząca od dziewięciu do jedenastu osób, zobowiązana jest 
wyposażyć  nieruchomość  w  cztery  kubły  o  pojemności  120  l  każdy  lub  dwa  kubły  o 
pojemności 240 l każdy;
f)  zarządcy  nieruchomości  wielolokalowych  zobowiązani  są  dostosować  pojemność 
pojemników  do  liczby  mieszkańców  i  cyklu  wywozu,  biorąc  pod  uwagę  normatywy 
zapisane w punktach a i b;
h)  prowadzący  działalność  gospodarczą,  kierujący  instytucjami  oświaty,  zdrowia, 
zobowiązani  są  dostosować  pojemność  pojemników  do  swych  indywidualnych  potrzeb 
uwzględniając  następujące  normatywy  dostosowane  do  miesięcznego  cyklu  odbioru  na 
terenach wsi:

1) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika,
2) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,
3) dla lokali  handlowych - 50 l na każde 10 m2  pow. całkowitej,  jednak co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal ,
4) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 

miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
5) dla  zakładów  rzemieślniczych,  usługowych  i  produkcyjnych  w  odniesieniu  do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 
pracowników; 

6) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko;
7) w  przypadku  lokali  handlowych  i  gastronomicznych,  dla  zapewnienia  czystości 



wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego 
pojemnika 120 l na odpady.

§ 17
Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji 
urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:
1. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne resztek ogrodowych, śniegu, 
lodu,  gorącego  popiołu,  substancji  toksycznych  i  wybuchowych,  odpadów  przemysłowych  i 
medycznych, gruzu,  innych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych,  odpadów 
elektrycznych  i  elektronicznych,  baterii  i  akumulatorów,  odpadów  ulęgających  biodegradacji, 
odpadów,  które  mogą  być  selekcjonowane  do  recyklingu  z  podziałem  na  szkło  białe,  szkło 
kolorowe, makulaturę, plastik.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.
3. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:

• opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem, kalkę techniczną, 
• prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;

4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 
• ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), 
• lustra, 
• szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości, 
• szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone), 
• szyby samochodowe;

5. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 
• tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie, 
• opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, 
• opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych;

6.  Zabrania  się  odprowadzania  płynnych  odchodów zwierzęcych oraz  odsiąków z  obornika  do 
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

ROZDZIAŁ  VI
Selektywna zbiórka.

§ 18
1. Wójt Gminy stwarza warunki do segregacji odpadów poprzez ustawienie w miejscowościach 
Zębowice, Radawie i Kadłub Wolny w wyznaczonych miejscach publicznych pojemników do 
selektywnej zbiórki: szkła białego, szkła kolorowego, plastiku, makulatury i odpadów 
niebezpiecznych oraz organizuje regularny i nieuciążliwy wywóz zebranych odpadów.
2. Wójt Gminy organizuje program segregacji “u źródła” czyli zbiórki surowców w workach (szkło 
białe, szkło kolorowe, plastik i makulatura) bezpośrednio w gospodarstwach domowych. 
3. Gmina stwarza warunki do wysegregowywania ze strumienia odpadów komunalnych odpadów 
niebezpiecznych.

§ 19
Rodzaje surowców zbieranych w poszczególnych pojemnikach:
Pojemnik w kolorze zielonym – na szkło opakowaniowe kolorowe: butelki ze szkła kolorowego, 
słoiki, pojemniki szklane, flakoniki;
Pojemnik w kolorze białym – na szkło opakowaniowe białe: butelki ze szkła białego, słoiki, 
pojemniki szklane, flakoniki;
Pojemnik w kolorze żółtym – na tworzywa sztuczne: folie opakowaniowe, butelki i kanistry 
plastikowe, kartoniki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, puszki aluminiowe; 



Pojemnik w kolorze niebieskim – na makulaturę: papier opakowaniowy, gazety, kartony, tektura; 
Pojemnik w kolorze brązowym – do gromadzenia odpadów roślinnych.
Pojemniki w kolorze srebrzystym – na  gromadzenia odpadów metalowych. 

§ 20
1.  Właściciele  nieruchomości  mają  obowiązek  prowadzenia  w  opisanym  niżej  zakresie 
selektywnego  zbierania  i  przekazywania  do  odbioru  następujących  strumieni  odpadów 
komunalnych:

a) odpady kuchenne:
• mogą być•  kompostowane w przydomowych kompostownikach lub zbierane w kubłach 

koloru brązowego, w które należy wyposażyć•  nieruchomość•  w przypadku braku 
kompostownika; 

• należy przekazywać•  zebrane odpady w pojemnikach podmiotowi uprawnionemu;
b) odpady opakowaniowe składane są w pojemnikach do tego przystosowanych lub workach i 

odbierane są:
• z pojemników – w momencie takim aby nie dopuścić• do przepełnienia;
• z worków – zgodnie z harmonogramem przedkładanym przez Wójta Gminy;

      c) odpady niebezpieczne odbierane są:
• w punkcie zbierania zużytego sprzętu w Opolu, Al. Przyjaźni 9 w godz. 9:00- 15:00;
• w cyklu trzymiesięcznym z pojemników ustawionych na terenie miejscowości określonych 

w § 18 niniejszego regulaminu;
• w punkcie mobilnym składającego się z kontenera ustawionego w miejscowości Zębowice, 

Radawie i Kadłub Wolny – zgodnie z harmonogramem;
d) odpady wielkogabarytowe muszą byćdi) wystawiane w określonym terminie na chodnik i

odbierane są: 
• raz w roku w ustalonym terminie przez Wójta Gminy;

      e) odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne
          zgłoszenie;
      f) odpady nieselekcjonowane odbierane są: 

• w cyklu miesięcznym. 
2. Powyższa segregacja obejmuje również tereny budów.

§ 21
1.  Odpady medyczne lub weterynaryjne,  powstające w związku z prowadzoną na terenie danej 
nieruchomości  działalnością  w zakresie  usług  medycznych lub  weterynaryjnych,  nie  mogą być 
gromadzone  w  pojemnikach  służących  do  gromadzenia  odpadów  komunalnych.  Szczegółowe 
zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.
2.  Odpady niebezpieczne inne niż wymienione w ust. 1 w tym odpady elektryczne i elektroniczne, 
zużyty sprzęt AGD, RTV, chłodniczy i komputerowy powstające na terenie nieruchomości należy 
gromadzić oddzielnie i wystawić je podczas zorganizowanych zbiórek. 
3.  Lodówki,  duży  i  mały  sprzęt  AGD,  monitory  i  telewizory,  sprzęt  komputerowy  i 
telekomunikacyjny,  narzędzia  elektryczne  i  elektroniczne  można  oddać  bezpłatnie  w  punkcie 
zbierania  zużytego  sprzętu  w  siedzibie  firmy  REMONDIS  OPOLE  Sp.  z  o.  o.  w  Opolu,  Al. 
Przyjaźni 9.

§ 22
Selektywna  zbiórka  odpadów  prowadzona  jest  z  zachowaniem  ogólnych  warunków  usuwania 
odpadów  określonych  w  niniejszym  regulaminie.  Szczegółowe  zasady  selektywnej  zbiórki 
odpadów oraz jej harmonogram ustalone są przez Wójta Gminy i dostarczone w postaci ulotek do 
każdej nieruchomości na terenie Gminy Zębowice. 

§ 23



1.Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się 
odbywa, na pierwsze 4 godziny jej trwania w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób 
uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób 
uczestniczących w imprezie. Jeżeli czas jej trwania przekracza 4 godziny, to liczby te należy 
zwiększyć o 50 proc. w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania 
imprezy. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na 
dostarczenie pojemników i szalet oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.

ROZDZIAŁ VII
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 24
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia  umowy z podmiotem uprawnionym na 
odbiór odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania treści umowy, 
do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem 
ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, lub gdy stan faktyczny 
różni się od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich przyczynach.
3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani, w celu 
przygotowania umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego 
informacji umożliwiającej obliczenie zapotrzebowania na pojemnik.
4. Właściciele nieruchomości, są zobowiązani do podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na 
opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.
5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy korzystania z 
usług podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub opróżnienia 
zbiorników bezodpływowych. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany przechowywać przez 
okres pięciu lat.

§ 25
Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1. ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, zgodnie z § 16 
niniejszego Regulaminu;
2. ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego:
a) zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia urządzeń do gromadzenia 
odpadów i wysypywania się ich na ziemię;
b) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się na zgłoszenie zarządzającego;
c) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać 
je  z  częstotliwością  zapewniającą  niedopuszczenie  do  ich  przepełnienia  bądź  wylewania  na 
powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie 
ich nie częściej niż raz w tygodniu;
d) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety 
niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 26
Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1.  odpady  komunalne,  selekcjonowane  i  nieselekcjonowane,  są  odbierane  od  właścicieli 
nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów  komunalnych w gminie. 
2. właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami zgodnie z 
harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; 



3. odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione na chodnik lub dostarczone do 
wyznaczonych miejsc zgodnie z terminami przewidzianymi harmonogramem; 
4. odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 
kontenerach,  w  miejscu  umożliwiającym  dojazd  pojazdu  podmiotu  uprawnionego  oraz  nie 
utrudniającym korzystania z nieruchomości; 
5.  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  oczyszczalni  przydomowych  odbywa  się  na 
podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym 
podpisał umowę; 
6. częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika 
z ich instrukcji eksploatacji;
7.  zanieczyszczenia  powstające  w  wyniku  załadunku  i  transportu  odpadów  oraz  nieczystości 
płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;
8.  podmiot  uprawniony  ma  obowiązek  tak  zorganizować  odbiór  i  transport  odpadów  oraz 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego 
i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

ROZDZIAŁ VIII
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 

składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do 
których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 27
System  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  zapewnia  ograniczenie  masy  odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 

Prognoza  krótko-  i  długookresowa  odpadów  ulegających  biodegradacji  wytwarzanych  na 
terenie gminy Zębowice.
Lata 2004 2008 2009 2012
Liczba mieszkańców 4 182 4 086 4 062 3 990
Suma  wytworzonych  odpadów 
[Mg/rok]

607,3 637,4 643,4 662,7

W  tym  ilość  wytworzonych 
odpadów  ulegających 
biodegradacji [Mg/rok]

137,2 139,7 140,1 139,3

Dopuszczalne  składowanie 
odpadów  ulegających 
biodegradacji [Mg/rok]

102,3 94,3 92,3 63,5

§ 28
Przedsiębiorcy tworzą warunki  do selektywnej  zbiórki  odpadów ulegających biodegradacji,  aby 
uzyskać poziomy odzysku wynikające z Krajowego Programu Gospodarki Odpadami.  Podmioty 
uprawnione,  posiadające  zezwolenie  na  odbiór  odpadów  od  mieszkańców  nieruchomości  są 
zobowiązane  w  kolejnych  latach  wyselekcjonować  ze  strumienia  odpadów  komunalnych 
przekazywanych  przez  jedną  osobę  i  poddać  odzyskowi  oraz  recyklingowi  ilości  odpadów 
wynikające z Krajowego Programu. 

ROZDZIAŁ IX
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku.



§ 29
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności,  zapewniających ochronę  przed zagrożeniem lub  uciążliwością  dla  ludzi  oraz  przed 
zanieczyszczeniem  terenów  przeznaczonych  do  użytku  publicznego,  ponoszą  też  pełną 
odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 30
1. Do obowiązków właścicieli psów należy:
a) zarejestrowanie w Urzędzie Gminy w referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy w terminie 14 
dni od wejścia w posiadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje następujące dane:
- imię i nazwisko właściciela,
- adres właściciela,
- numer identyfikacyjny nadany psu,
- imię psa;
b) oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym;
c) wyprowadzanie psa w kagańcu i na uwięzi; 
d) opłacanie  podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie Rada Gminy;
e) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art.  56 ust.  2 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 
2004 r.  Nr  69,  poz.  625),  która  nakłada  obowiązek szczepienia  psów w wieku powyżej  trzech 
miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia 
o przeprowadzonym  szczepieniu;
f)  uzyskanie  zezwolenia  Wójta  na  utrzymywanie  psa  rasy uznawanej  za  agresywną  zgodnie  z 
treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku 
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687);

      2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych do obowiązków właścicieli należy:
a) stały i skuteczny dozór;
b)  niewprowadzanie  zwierząt  do  obiektów  użyteczności  publicznej,  z  wyłączeniem  obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z 
pomocy psów – przewodników;
c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci;
d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do 
tego  przeznaczonych  i  specjalnie  oznakowanych,  w  sytuacji,  gdy  właściciel  ma  możliwość 
sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne. 
Pies zwolniony z uwięzi musi mieć na pysku kaganiec;
e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć 
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie 
przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym 
ostrzeżeniem. Pies biegający po takiej nieruchomości musi mieć na pysku kaganiec;
f)  natychmiastowe  usuwanie  przez  właścicieli  zanieczyszczeń  pozostawionych  przez  zwierzęta 
domowe  w  obiektach  i  na  innych  terenach  przeznaczonych  do  użytku  publicznego,  a  w 
szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych;
g) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

§ 31
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady 
Gminy  w  Zębowicach  Nr  XIX/120/04  w  sprawie  ustalenia  „Zasad  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi oraz warunków ich wyłapywania na terenie gminy Zębowice”. 

ROZDZIAŁ X
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 



produkcji rolniczej

§ 32
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej  (zabudowy  wielorodzinnej,  użytku  publicznego)  oznaczonych  w  miejscowych 
planach  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice jako takie.

2. Na pozostałych  terenach wyłączonych  z  produkcji  rolnej,  dopuszcza  się   utrzymywanie 
zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

a)  posiadania  budynków  gospodarskich  przeznaczonych  do  hodowli  zwierząt 
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

b)  wszelka  uciążliwość  hodowli  dla  środowiska  w  tym  emisje  będące  jej  skutkiem 
zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 i 2 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy 
utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a 
na chów wyrażą zgodę sąsiedzi  będący stronami  postępowania w rozumieniu kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz Wójt.

4. Prowadzący  chów zwierząt  gospodarskich  na  terenach  wyłączonych  z  produkcji  rolnej, 
zobowiązani są przestrzegać5. zapisów § 7 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać2)  przepisów sanitarno–epidemiologicznych,
3) gromadzić4)  i usuwać5) nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w 

sposób przewidziany dla ścieków tj.: gromadzić6) je  na  nieprzepuszczalnym 
podłożu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, usuwać7) powstające 
odpady i nieczystości, nie dopuszczać8) do  zanieczyszczenia  terenu  oraz 
środowiska, 

9) stosować10)  nawozy naturalne zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu (Dz. 
U. Z 2000 r. Nr 81 poz. 991),

11) przekrywać12)  lub wymieszać13) z glebą nawóz naturalny niezwłocznie po jego 
zastosowaniu,

14) składować15)  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej 
drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać16)  
się na teren sąsiednich nieruchomości;

17) pszczoły trzymać18) w ulach,  ustawionych w odległości,  co  najmniej  10  m od 
granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie 
stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich,

19) przepędzać20)  zwierzęta  drogami  publicznymi  pod  warunkiem,  że  będą 
prowadzone pod dozorem w sposób nie zakłócający ruchu drogowego.

21) w przypadku  zanieczyszczenia  drogi  przez  zwierzęta  właściciel  ma  obowiązek 
niezwłocznego ich usunięcia.

§ 33
1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:     
a)  usytuowanie  budowli  rolniczych  uciążliwych  dla  otoczenia,  w  szczególności  z  uwagi  na 
zapylenie, zapachy, wydzielanie się substancji toksycznych, tak żeby przez jak najdłuższą część 
roku  znajdowały  się  one  po  stronie  zawietrznej  względem obiektów przeznaczonych  na  pobyt 
ludzi,
b) gromadzenie i usuwanie odpadów i nieczystości powstających w związku z prowadzoną hodowlą 
w sposób zabezpieczający środowisko przed skażeniem (wody, gleby, powietrza).

ROZDZIAŁ XI
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.



§ 34
1. Właściciele lokali użyteczności publicznej zobowiązani są do przeprowadzania co najmniej raz 

w roku deratyzacji na terenie nieruchomości.
2. Powyższy obowiązek, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych,  realizowany 

będzie w miarę potrzeby.

§ 35
Termin przeprowadzenia  obowiązkowej  deratyzacji  podaje  Wójt  w uzgodnieniu z  Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,  do publicznej  wiadomości  poprzez  zarządzenie,  lecz  nie 
rzadziej niż dwa razy do roku: wiosną i jesienią /w dniach od 01 - 31 marca i od 01 – 30 września/. 
W przypadku występowania gryzoni deratyzację należy przeprowadzić doraźnie.

§ 36
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe

§ 37
495.Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie z 20 maja 

1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. nr 12 poz. 114 ze zm.)
496.Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2,toczy się według przepisów ustawy z 24 

sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz. U. nr 106 poz. 1148 ze 
zm.)

§ 38
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 39
Traci moc uchwała nr XV/89/04 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 26 kwietnia 2004 roku w 
sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.

§ 40
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

Uchwała nr XXXIII/211/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 10 lutego 2006 roku

w sprawie ustalenia dla terenu gminy Zębowice ilości punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 12 ust. l i ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu          w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 
1372) -Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1



Na terenie gminy Zębowice liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
wynosi 12, zaś poza miejscem sprzedaży wynosi 25.

§ 2
W celu zmniejszenia dostępności dzieci i młodzieży do alkoholu punkty sprzedaży napojów 
alkoholowych w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane na 
terenie:
- Obiektów sportowych,
- Kąpielisk,
- Domów Kultury,
- Kin,
- Kawiarni Internetowych,
- Klubów Internetowych.

§ 3
1. Sprzedaż jednorazowa napojów alkoholowych prowadzona jest na podstawie odrębnego 

zezwolenia. 
2. Do zezwoleń, o których mowa w ustępie 1, nie stosuje się zapisów § 2.

§ 4
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 5
Traci moc uchwała Rady Gminy Zębowice Nr XXIV/184/2001 z dnia 28 grudnia 2001r.           w 
sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i ich usytuowania.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała  nr XXXIII/212/06
Rady Gminy Zębowice

z dnia 10 lutego 2006 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 
Nr 179, poz.1485) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1.
497.Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok  stanowiący załącznik 

do uchwały 
498.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi część gminnej strategii  społecznej .
    

§ 2.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy 



Społecznej w Zębowicach.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z  mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku. 

Uchwała  nr XXXIII/213/06
Rady Gminy Zębowice

z dnia 10 lutego 2006 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na 2006 r.

Na podstawie art. 4 ą ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz.1231 z późn.zm./, art.6 
ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. Nr 180 
poz.1493/Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Zębowice na rok 
2006 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
                             

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Zębowice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W ZĘBOWICACH

NA 2006 ROK

Lp Kierunki działania, zadania Zakres i forma realizacji
Jednostki organizacyjne 

biorące udział w realizacji
zadań

1. 2. 3. 4.
1. Zwiększenie poziomu wiedzy 

społeczeństwa na temat
- zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno- 

edukacyjnych zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 



problemów związanych
z używaniem środków psychoaktywnych i 
możliwości zapobiegania zjawisku.

narkomanii, AIDS,
- współpraca z przedstawicielami szkół i innych instytucji w 

zakresie prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej w 
dziedzinie problemów narkomanii,

- zorganizowanie systemu wymiany informacji pomiędzy 
instytucjami odpowiedzialnymi za działania 
profilaktyczne.

GKRPA,
Szkoły,
GOPS,
Policja,
Ośrodek zdrowia,
Osoby fizyczne zainteresowane 
w/w działalnością,
PZPiTU,
PPP-P i PCPR w Oleśnie,
PSS-E w Oleśnie,

2. Zwiększenie zaangażowania społeczności 
lokalnych w działania profilaktyczne.

- organizowanie szkoleń dla nauczycieli, policjantów, itd. z 
zakresu narkomanii,

- wspieranie lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych 
( na terenie szkół podstawowych i gimnazjum) 
kierowanych do dzieci, młodzieży, ich rodziców i 
wychowawców w szczególności obejmujących diagnozę 
programu na terenie szkoły i realizację adekwatnego do 
potrzeb programu profilaktycznego,

- przeszkolenie rad pedagogicznych na poziomie szkół 
gimnazjalnych w zakresie metody wczesnej interwencji 
wobec uczniów sięgających po narkotyki i inne substancje 
odurzające,

- zahamowanie wzrostu produkcji surowców naturalnych 
nadających się do produkcji narkotyków,

- współpraca z Policją w zakresie ustalenia miejsc oraz 
monitorowania  miejsc ewentualnego handlu narkotykami,

- współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów narkomanii. 

 
GKRPA,
Policja,
PZPiTU,
Ośrodek zdrowia,

3. Zmniejszenie popytu na narkotyki wśród 
uczniów.

- pomoc w realizacji zadań profilaktycznych poprzez zakup 
materiałów profilaktycznych, dofinansowanie realizacji 
tych zadań,

- organizowanie konkursów, dofinansowanie spektakli i 
programów profilaktycznych/ „ Narkotykom mówię NIE”,

- wspieranie alternatywnych miejsc spędzania czasu 
wolnego dla dzieci  i młodzieży- Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego, zajęcia na siłowni, 

GKRPA,
GOPS,
Szkoły,
Dariusz Sułek,

4. Zwiększenie dostępności świadczeń w 
zakresie leczenia, rehabilitacji i szkód 
zdrowotnych poprzez rozwój placówek i 
programów.

- upowszechnianie wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji i 
ograniczenia szkód zdrowotnych poprzez zakup 
materiałów informacyjno-edukacyjnych, publikacji, 
książek,

- udzielanie osobom uzależnionym kontaktu z placówkami 
leczniczymi.

GOPS,
PZPiTU,
ZOZ,
Policja,
Sąd Rodzinny,
PSS-E,
Szkoły,

5. HIV,AIDS. - Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec osób 
zarażonych – pomoc w upowszechnianiu wiedzy o HIV i 
AIDS wśród społeczeństwa,

- Organizowanie i dofinansowywanie konkursów.

Szkoły,
GKRPA,
PSS-E,

6. Stworzenie zintegrowanego systemu 
informacji o narkotykach w środowisku 
lokalnym.

- Stworzenie sieci wymiany informacji między instytucjami 
odpowiedzialnymi za politykę wobec narkomanii.

GKRPA,
GOPS,

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok jest integralną częścią gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych.

GMINNY PROGRAM



PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ZĘBOWICE  2006 ROK

Lp Kierunki działania, zadania                         Zakres i forma realizacji
Jednostki organizacyjne
biorące udział w realizacji
            zadań

1.                      2.                                   3.                      4.
1. Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej dla osób 
uzależnionych od
alkoholu.

1.Prowadzenie przy Urzędzie Gminy Zębowice Punktu 
Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, ich rodzin i ofiar 
przemocy w rodzinach / wyposażenie punktu w materiały, ksiązki, 
czasopisma/:

•1 wyposażenie punktu i lokalu,
•2 pełnienie dyżurów w punkcie 

konsultacyjnym przez terapeutę
uzależnień 

•1 dofinansowanie do Przychodni
      Odwykowej w   Ozimku i w Oleśnie,
•2 współpraca z Poradnią Odwykową w 

Oleśnie i Ozimku w celu objęcia
leczeniem ludzi z problemem alkoholowym z Gminy 
Zębowice,

•1 zlecanie wykonania opinii w zakresie 
uzależnienia od alkoholu.

 2.Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Oleśnie w sprawach dotyczących pomocy  prawnej i 
terapeutycznej rodzinom 
dotkniętym problemem alkoholowym.
 

Przewodnicząca Komisji
ds. Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Wójt Gminy Zębowice

Przewodnicząca Komisji RPA

Przewodnicząca Komisji RPA

2. Udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy
alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie.

1.Zajęcia w świetlicy wiejskiej – umożliwienie spędzenia wolnego 
czasu,  pomoc w odrabianiu lekcji szczególnie dzieciom z rodzin 
patologicznych i biednych.
2.Udzielanie informacji i porad prawno-administracyjnych 
osobom z problemami
alkoholowymi i będących ofiarami przemocy
w rodzinie w ramach punktu konsultacyjnego.

3.Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom 
przemocy domowej w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia Dla 
Ofiar Przemocy Domowej NIEBIESKA KARTA.

4.Realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
5.Gabinet Psychologiczny w Oleśnie.

6.Prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

GKRPA, 
Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-
Szkolnego
W Zębowicach
Pułanecka Agnieszka

Przewodnicząca Komisji RPA

Komisariat Policji w Dobrodzieniu,
Poradnia Odwykowa w Oleśnie i 
Ozimku
Przewodnicząca Komisji
 RPA,

Wójt Gminy Zębowice,
Komisja RPA
Nauczyciele,
Ksiądz,
Lekarz,
GOPS,
Terapeuta uzależnień,
Psycholog,

3. Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej, w zakresie 
rozwiązywania problemów

•1 Organizowanie i finansowanie szkolnych
programów profilaktycznych dot. problemów 
alkoholowych, ,  programów profilaktyczno-
wychowawczych

Komisja RPA,
Dyrektor ZGSz,



alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży w 
tym prowadzenie zajęć sportowych, a 
także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach 
opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych.

/teatr profilaktyczny/ dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych:
„ Stop przemocy i agresji rówieśniczej”,
„ Zagrożenia oraz wady dziś schowamy do szuflady”,
„ Bezpieczna szkoła i dom”.

•2 zorganizowanie kolonii edukacyjno-rozwojowych, 
terapeutycznych dla dzieci biednych , z rodzin 
zagrożonych patologią społeczną   ze szkół 
podstawowych i gimnazjum,

•3 zorganizowanie w szkołach konkursów 
literackich o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 i plastycznych na plakat „ Dziękuję – Nie”.

•4 promowanie zdrowego trybu życia poprzez
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych: 
siatkówka, tenis stołowy,
- finansowanie zajęć na siłowni,

•5 Turniej Ruchu Drogowego/ zakup nagród, broszur/

•6 dofinansowanie  rajdów pieszych i rowerowych, 
wycieczek krajoznawczych
szkolnych  oraz wycieczek wakacyjnych dla  

            dzieci biednych , z rodzin patologicznych
            /m.in. na koszty transportu, bilety wstępu, 
            posiłki/  propagujących idee trzeźwości i akty-
            wnego wypoczynku.

•1 organizowanie imprez  m.in.  pod hasłem” Zachowaj 
Trzeźwy umysł”,

 
- Dzień Dziecka- zorganizowanie rajdów rowerowych, 
biwaków , wycieczek/ m.in. zakup posiłków, biletów 
wstępu, koszty transportu, nagród/ promując idee 
trzeźwości i aktywnego wypoczynku.

•2 zorganizowanie Klubu Seniora,
•3 dofinansowanie Akcji Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym.

Komisja RPA,
Dyrektor ZGSz

Komisja RPA,
szkoły

Dariusz Sułek

Komendant Policji
Dyr.ZGSz,

Komisja RPA,
Dyrektor PP,
Dyrektor ZGSz.

Dyrektor ZGSz,
nauczyciele wych. fizycznego

GOPS, Komisja RPA
GOPS, Komisja RPA

4

.

Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych.

Systematyczne rozwijanie współpracy stowarzyszeń
z lokalnymi społecznościami,
aktywne włączenie ich w realizację określonych
przedsięwzięć w ramach gminnego programu:

•4 organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci, młodzieży, 
społeczeństwa z naszego 
terenu poprzez zorganizowanie koncertu,
rozgrywek sportowych z okazji Dni Zębowic 
promując zdrowy styl życia,

•5 konkurs plastyczny dot. Szkodliwości picia 
alkoholu/wystawa najlepszych prac/,

•6 dofinansowania do zakupu wyposażenia świetlic 
wiejskich,

•7 realizacja szkoleń dla członków komisji, różnych grup 
zawodowych np. nauczycieli.

Wójt Gminy,
Komisja RPA,
Dyrektor ZGSz,
Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi

Komisja RPA

Przewodnicząca Komisji RPA

5. Podejmowanie interwencji
W związku z naruszeniem przepisów 
określonych w art..13′ i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w 

Dotyczy zakazu reklamy i promocji na obszarze kraju napojów 
alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest 
dozwolona, pod warunkiem, iż nie jest kierowana do małoletnich,
- prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów 



charakterze oskarżyciela publicznego. alkoholowych,
 - szkolenie sprzedawców – podmiot ubiegający się o zezwolenie 
na sprzedaż napojów alkoholowych jest 
  zobowiązany do nieodpłatnego szkolenia z zakresu 
podstawowych wiadomości dotyczących profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Komisja RPA

6. Wspieranie zatrudnienia
socjalnego poprzez organizowanie i 
finansowanie Centrów Integracji 
Społecznej.

Dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej lub
klubów Integracji Społecznych. Wójt Gminy

Komisja RPA

7. Działalność Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji
 - wydatki z tytułu wynagrodzeń za komisje,
 - koszty delegacji,

8.

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok jest integralną częścią gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Uchwała nr XXXIII/214/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia  10 lutego 2006 roku

w sprawie przeniesienia wszystkich spraw dotyczących mieszkańców gminy Zębowice  z KRUS 
Opole do KRUS Olesno.

Na podstawie art.18 ust.1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Dz. U. z 2002 , Nr 23 poz.220, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz.984, Dz. U. 
z 2003 Nr 214 poz.1806, Dz. U.z 2003, Nr 80 poz.717, Dz. U.z 2003  Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 
2004 Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2004 Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2004  Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 
2005  Nr 172 poz.1441, Dz. U. z 2005 Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 Nr 17 poz.128/, Rada Gminy 
w Zębowicach uchwala,  co następuje :

§ 1
W imieniu społeczności  Gminy Zębowice  Rada Gminy wnioskuje o przekazanie całości spraw 
prowadzonych przez KRUS  Opole  dotyczących ubezpieczenia rolników  gminy Zębowice, do 
oddziału KRUS w Oleśnie.
Olesno  to  miasto  powiatowe  dla  gminy  Zębowice  ,  działa  tam  szereg  instytucji  takich  jak  : 
Starostwo Powiatowe,  Sąd Rejonowy,  Biuro Notarialne,  Urząd Skarbowy,  Sanepid,  PZU, ZUS, 
Szpital Rejonowy,  do których to  mieszkańcy  udają się w swoich sprawach.  
Dlatego też  uzasadnione by było przeniesienie spraw KRUS z Opola do Olesna.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr  XXXIII/215/06
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  10 lutego 2006 r.



w sprawie zmiany   uchwały Nr XXXI/196/05 z dnia 28 listopada 2005 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r.  Nr 58 poz. 261, Nr 89 poz. 401, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622,  
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686 i Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 
306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 ,Nr 95 poz. 1041, z 2001 r. 
Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971 i z 2006 r. nr 17 poz. 128/ oraz art. 13 ust. 2 w związku z art. 11  
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 115 poz. 741, Nr 
106 poz. 668, z 1998 r. Nr 49 poz. 484, z 1999 r. Nr 6 poz. 70, z 2000 r. Nr 46 poz. 543/ Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

                                                                          § 1
W uchwale Nr XXXI/196/05  Rady Gminy w Zębowicach z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie  zbycia lokali mieszkalnych zapis pkt 5 w § 1, który  brzmi:
-  lokal położony w Łące na działce Nr 25 km 1,
Zmienia się  na:
-  lokal  położony w Łące na działce Nr 25 km 2.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu 
Gminy w Zębowicach oraz poszczególnych sołectw.  
 

Uchwała nr XXXIII/216/2006
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 10 lutego 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 162 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725,  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZMNIEJSZENIA w wysokości 100000 zł:
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 100000 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 100000 zł
• pozostałe wydatki bieżące – 50000 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 50000 zł
• pozostałe wydatki bieżące – 50000 zł



ZWIĘKSZENIA w wysokości 100000 zł:
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 100000 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 50000 zł
• wydatki inwestycyjne - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja 

dachu wraz z wymianą okien w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radawiu) – 50000 
zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – 50000 zł
• wydatki inwestycyjne - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja 

dachu w budynku Publicznego Gimnazjum w Zębowicach) – 50000 zł

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr XXXIV/217/2006
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 07 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 162 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725,  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420) Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 447141 zł:
1. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5274 zł
Rozdział 75621– Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5274 zł
§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 5274 zł

2. Dział 758 – Różne rozliczenia – 438467 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 
438467 zł
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa– 438467 zł

3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3400 zł
Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 3400 zł
§ 2440 - dotacje przekazane z  funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych – 3400 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2006 r. ustala się przychód w wysokości 281629 zł § 955 – przychody z 



tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 3
W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 715670 zł:
1. Dział 600 – Transport i łączność – 278957 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 88957 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– 88957 zł (Budowa dróg:
• w Zębowicach – nr dz. 13, 215/22, 9, 118/1, 770/9, 373/5, 471/1, 467/1, 635/1, 685/38, 

684/38, 713, 217/166, 264/161
• w Kadłubie Wolnym – nr dz. 917/2, 917/1, 673, 760, 759, 721, 726, 569  
• w Radawiu – nr dz. 358/1, 373/1, 368/1, 410/1, 103/17, 6
• w Knieji – nr dz. 713/267, 622/96, 117, 712/147, 710/147, 708/172, 293, 297, 709/172, 

315/204
• w Siedliskach – nr dz. 170, 169, 209, 126, 119
• w Poczołkowie – nr dz. 376/60, 359/72, 75, 5, 38 
• w Osiecku – nr dz. 260/115, 257/149, 255/91
• w Łące – nr dz. 180/23, 24, 235/19, 214/21
• w Pruskowie– nr dz. 33)

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 190000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– 190000 zł (budowa dróg:

• w Nowej Wsi – nr dz. 60/ 17, 235/4, 109/32 o dł. 1,268 km
• w Zębowicach – nr dz. 123, 709/115 o dł. 1,284 km

nr dz.134/33 o dł. 400 mb; nr dz. 190/135 o dł. 180 mb; 
nr dz. 475/133, 474/122 o dł. 50 mb

• w Siedliskach – nr dz. 181/1, 112 o dł. 770 mb)
2. Dział 750 – Administracja publiczna – 3346 zł

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie – 2500 zł
- dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego – 2500 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 846 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie – 846 zł

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3000 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 3000 zł
- wynagrodzenia – 3000 zł

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 413467 zł
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 268000 zł
- wynagrodzenia – 10000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 258000 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 145467 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 145467 zł

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 11500 zł
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 2500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2500 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 9000 zł
- wynagrodzenia – 9000 zł

6. Dział 852 – Pomoc społeczna – 400 zł
    Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 400 zł
    - wynagrodzenia – 400zł
7. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5000 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 5000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kuchni gazowej 
czteropalnikowej z podstawą) – 5000 zł



ZMNIEJSZENIA w wysokości 11900 zł, z tego:
1. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 11500 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 11500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 11500 zł

2. Dział 852 – Pomoc społeczna – 400 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 400 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 400 zł

§ 4
W budżecie gminy dokonuję się zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 25000 zł.

§ 5
Dokonuje  się  następujących  zmian  w  planie  przychodów  i  wydatków  Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej  i  Wodociągów  w  Zębowicach  –  dział  900  –  Gospodarka  komunalna  i  ochrona 
środowiska – rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej:
499.Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r. – zmniejszenia o kwotę 5995 zł.
500.Wydatki: zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 5995 zł, z tego:
- pozostałe wydatki bieżące 5995 zł.

§ 6
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zębowice na 2006 r. wynosi:

• dochody – 7811171 zł
• przychody – 281629 zł
• wydatki – 7863042 zł
• rozchody – 229758 zł

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr  XXXIV/218/2006
Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 07 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Zębowice 
w 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 162 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 
1725,  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 
i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 184 ust. 2 pkt 3, art. 194 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420) 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Maksymalna wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Zębowice 



w 2006 r. nie może przekroczyć kwoty 55650 zł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała nr XXXIV/219/06
Rady Gminy Zębowice

z dnia 07 kwietnia 2006r.
 
 w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Radawie”

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z  2001r.  Dz.  U.  Nr 142 poz.  1591 z  późn.  zm.),  Rada Gminy Zębowice  uchwala co 
następuje:

§ 1
Zatwierdza się „Plan Rozwoju Miejscowości Radawie” w brzmieniu określonym załącznikiem do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice

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

Uchwała nr XXXIV/220/06
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 07.04.2006r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

§1
W załączniku  do  uchwały  Nr  XXI/132/04  Rady  Gminy  w  Zębowicach  z  dnia  02.12.2004r.w 
sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju,  Planu  Rozwoju  Lokalnego  i  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego Gminy Zębowice zmienia się w całości tabelę na stronie 183 w części III Planu 
Rozwoju Lokalnego, która otrzymuje brzmienie:

Finansowanie zadań Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013



ść Źródła finansowania

Gmina 
Zębowice

Unia 
Europejska

1 2 3 4 5
Remont części dachu na budynku Gimnazjum 
w Zębowicach,
Remont dachu na budynku Gimnazjum 
w Zębowicach,

2004

2006

70 082

74 906

70 082

37 453

-

-

Remont budynku OSP w Kadłubie Wolnym 2004 - 2005 88 473 38 473 -
Remonty  Szkół Podstawowych: 
- przebudowa budynku w Zębowicach 
- remont dachu budynku w Radawiu 
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku 

wraz z tynkiem  w Zębowicach,

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku 
wraz z tynkiem w Radawiu

- wymiana okien w Radawiu

2004-2005
2006

2006-2008

2006-2008

2006-2008

849 728
116 860

77 072

111 892

60 642

789 228
58 430

17 072

21 892

10 642

-
-

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Kadłubie Wolnym

2004-2005 170 347 32 109 -

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Zębowicach (Nowa Wieś)

2004-2006 420 710 126 213 -

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Radawiu

2004-2006 298 003 127 017 -

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Zębowice- Osiny

2004-2006 371 290 111 387 -

Remont  budynku  Urzędu  Gminy  w 
Zębowicach
-     remont dachu, wymiana okien

2004-2007

2004

110 000

160 000

110 000

160 000 -
Zakup i instalacja urządzeń informatycznych 
dla Urzędu Gminy w Zębowicach

2004-2006 76 000 20 000 56 000

Zadania realizowane w ramach „Odnowy wsi”
- projekty
- remont Wiejskiego Centrum Integracji 

w  Radawiu 
- zagospodarowanie centrum wsi Zębowice i 

Kadłub Wolny, Radawie

2005-2013

2006

2006-2009

30 000
150 000

300 000

-
50 000

60 000

-

Przebudowa strażnicy OSP i DFK Radawie
- projekt

2006-2008 170 000
10 200

70 000
-

-
-

Remont strażnicy OSP Łąka 2005-2008 7 000 - -
Przebudowa  Domu Mniejszości w Knieji
- projekt

2005-2008 50 000
3 000

- -

Remont strażnicy OSP Zębowice 
-     naprawa dachu 

2005-2008
2006

21 000
3 696

21 000
-

-
-



Budowa  sieci  wodociągowej  z  pompownią 
wody  dla  wsi  Osiecko.  Budowa  zbiornika 
wyrówn.  Wody  w  Kadłubie  Wolnym 
Vu    =200 m     3
- projekt

2006-2013

2004-2005

709 000

  35 651

283 600

 35 651

425 400

-

Budowa mieszkań socjalnych 2007-2013 300 000 90 000 -
Modernizacja oświetlania ulic na terenie gminy 
Zębowice
- projekt 

2005-2009 300  000

7 200

300 000

7 200
Opracowanie projektu i budowa sieci ścieżek 
rowerowych 

2006-2013 150 000 38 000 112 000

Kanalizacja gminy Zębowice
- koncepcja i projekt

2005-2013 5 000 000
30 000

-
12 000

4 000 000 7 

Przygotowanie projektów i ich realizacja 
zakresie odnowy budowli zabytkowych

2007-2013 100 000 20 000 -

Budowa dróg:
- transportu rolnego
- gminnych
- drogi wewnętrzne

2006-2008 4 056 550
699 755

1 392 845
1 963 950

209 926,5
1 114 276
1 571 160

-

Finansowanie zadań Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013

ść Źródła finansowania

Gmina 
Zębowice

Unia Europejska

1 2 3 4 5
Rekultywacja wysypiska śmieci w 

Zębowicach (Malinów)
2007-2013 300 000 90 000 -

Budowa hali sportowej w Zębowicach 2007-2013 4 000 000 1 000 000 3 000 000

1  Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, 
2   Refundacja Kontrakt Wojewódzki,
3 Fundusz  Ochrony Gruntów Rolnych,
4  Bank Ochrony Środowiska,
5 Sektorowy Program Operacyjny,
6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

7 Fundusz Spójności  (TRIAS)§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIV/221/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 07 kwietnia 2006 r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  opłat  z  tytułu  przekształcenia  prawa 



użytkowania wieczystego w prawo własności

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, 
poz. 984, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., nr 
102, poz.  1055, nr 116, poz. 1203), art.  4 ust.  2 – 3 i ust.  5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o 
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, 
poz. 1459) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2004 r. Nr 
261, poz. 2603 ze zm.: Dz. U. z 2004 r. nr 281, poz. 2782); Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości  wykorzystywanych  lub 
przeznaczonych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Zębowice.

§ 2
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości 
rolnych stanowiących własność Gminy Zębowice.

§ 3
Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  żądania  zwrotu  bonifikaty  udzielonej  od  opłaty  z  tytułu 
przekształcenia użytkowania wieczystego na własność w następujących sytuacjach:

501.zbycia nieruchomości na rzecz Gminy Zębowice
502.zamiany nieruchomości
503.uzasadnionych trudną sytuacją życiową zbywcy.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 5
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała nr XXXV/222/2006
 Rady Gminy w Zębowicach 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz udzielenia 
absolutorium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 162 poz. 
984, N 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) 
oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 
2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420) po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Wójta Gminy 



Zębowice  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2005  rok  i  po  zapoznaniu  się  z  opinią  Komisji 
Rewizyjnej, Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok stwierdza się, że budżet gminy 
zrealizowany został po stronie:
- dochodów w 100 %
- wydatków w 96 %
Główne pozycje budżetu gminy zrealizowano następująco:
Dochody ogółem:                                            6 840 896 zł
w tym:
- udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa                                     430 289 zł                                  
- subwencje                                                      4 024 736 zł                                          
- dotacje na zadania zlecone                               601 241 zł                          
- dotacje na zadania powierzone                           11 357 zł              
- dotacje na zadania bieżące własne                   235 214 zł            
- pozostałe dochody                                         1 538 059 zł    

Wydatki ogółem:                                            6 982 550 zł
w tym:
- wydatki majątkowe                                       1 650 448 zł
- wydatki bieżące                                             5 332 102 zł   
w tym wynagrodzenia i pochodne                   2 958 527 zł

§ 2
W związku z treścią w § 1 przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 
za 2005 rok oraz udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice za 2005 rok.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXV/223/2006
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 162 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725,  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104,  Dz. U. Nr 169 poz. 1420) Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2006 r. dokonuję się następujących zmian po stronie dochodów:



ZWIĘKSZENIA w wysokości 6290 zł:
1.  Dział 852 – Pomoc społeczna – 6000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 6000 zł
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) – 6000 zł
2.  Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 290 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 290 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
• 290 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1000 zł 
§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 3
W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 97400 zł:
1. Dział 600 – Transport i łączność – 15000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 15000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 15000 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 70000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 70000 zł (budowa dróg:
• w Nowej Wsi – nr dz. 60/ 17, 235/4, 109/32 o dł. 1,273 km
• w Zębowicach – nr dz. 123, 709/115 o dł. 1,284 km

nr dz.134/33 o dł. 400 mb; nr dz. 190/135 o dł. 180 mb; 
nr dz. 475/133, 474/122 o dł. 57 mb

• w Siedliskach – nr dz. 181/1, 112 o dł. 790 mb)
2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 5000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5000 zł

3. Dział 852 – Pomoc społeczna – 6000 zł
    Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 6000 zł

• wynagrodzenia – 5000zł
• pochodne od wynagrodzeń – 1000 zł

4. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1000 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 1000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kuchni gazowej 
czteropalnikowej z podstawą) – 1000 zł

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 400 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 400 zł
– pozostałe wydatki bieżące – 400 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 90110 zł:
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 70000 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 70000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 70000 zł (budowa sieci 

wodociągowej dla wsi Osiecko oraz zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym)
2. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20110 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 20110 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 20110 zł



§ 4
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zębowice na 2006 r. wynosi:

• dochody –   7817461 zł
• przychody –282629 zł
• wydatki –    7870332 zł
• rozchody –  229758 zł

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uchwała nr XXXV/224/06
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 27.04.2006 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Zębowice

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2004 r. 
Nr 96, poz.959, Nr 173, poz. 1808; Dz.U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 85, poz. 729) Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Regulamin  określa  prawa  i  obowiązki  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Wodociągów  w 

Zębowicach działającym na terenie  gminy Zębowice  zwany dalej  Zakładem oraz odbiorców 
usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

2. Ilekroć3.  w regulaminie używa się określenia „Ustawa”, należy przez to rozumieć4.  
ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z późn. zm.).

5. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a. odbiorca usług (zwany dalej Odbiorcą) - każdego, kto korzysta z usług  wodociągowych z 

zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie pisemnej umowy z Zakładem.
b. osoba  korzystająca  z  lokalu  -  osobę  posiadającą  tytuł  prawny  do  lokalu  lub  osobę 

korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym,
c. zakład  wodociągowy  (zwane  dalej  Zakładem)  -   gminne  jednostki  organizacyjne  nie 

posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalnośćd. ,
e. przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego siećf.  wodociągową  z 



wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za 
wodomierzem głównym,

g. siećh.  - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i 
urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, będące w posiadaniu Zakładu,

i. taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę  oraz warunki ich stosowania,

j. taryfowa grupa odbiorców usług - odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki 
zużycia wody, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

      a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi,
k. umowa: umowa o zaopatrzenie  w wodę zawarta  między Zakładem a Odbiorcą usług (o 

której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy),
l. urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia 
regulujące ciśnienie wody,

m. właściciel - także posiadacza samoistnego i użytkownika wieczystego,
n. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi:
-  wodę  w  stanie  pierwotnym  lub  po  uzdatnieniu,  przeznaczoną  do  picia,  przygotowania 

żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest 
dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach,

-  wodę  wykorzystywaną  przez  przedsiębiorstwo  produkcji  żywności  do  wytworzenia, 
przetworzenia,  konserwowania  lub  wprowadzania  do  obrotu  produktów  albo  substancji 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi,

o. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilośćp.  pobranej  wody, 
znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,

q. zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalnośćr.  polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i 
dostarczaniu wody, prowadzoną przez Zakład.

Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład

 w zakresie dostarczania wody

§ 2
W  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  Zakład,  zgodnie  z   przepisami  Ustawy,  ma 
obowiązek:
504.zapewnić  zdolność  posiadanych  urządzeń  wodociągowych  do  realizacji  dostaw  wody  w 

wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
505.zapewnić dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny,
506.zapewnić  jakość  wody przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi,  zgodnie  z  rozporządzeniem 

ministra właściwego do spraw zdrowia,
507.prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody,
508.zamontować wodomierz główny oraz zapewniać prawidłowe jego utrzymanie, naprawę oraz 

wymianę na koszt Zakładu z wyjątkiem przypadków, gdy naprawa lub wymiana wynika z winy 
Odbiorcy.

                                                                         
§ 3

Ponadto, Zakład, zgodnie z przepisami Ustawy, ma obowiązek:



509.zapewnić budowę urządzeń wodociągowych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego,  w  zakresie  uzgodnionym  w  wieloletnim  planie  rozwoju  i  modernizacji,  o 
którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy,

510.przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, 
jeżeli  są  spełnione  warunki  przyłączenia  określone  w  niniejszym regulaminie,  oraz  istnieją 
techniczne możliwości świadczenia usług,

511.zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę, której nieruchomość została przyłączona do sieci i 
która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy,

512.zapewnić  spełnienie  wymagań  w  zakresie  jakości  usług  wodociągowych,  określonych  w 
zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

513.udostępnić  zastępczy  punkt  poboru  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi  i 
poinformować  o  możliwościach  korzystania  z  tego  punktu,  jeżeli  odcięło  dostawę  wody z 
przyczyny, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

§ 4
Odbiorca korzystający z usług Zakładu zobowiązany jest:
514.korzystać z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę  sposób zgodny z Ustawą,
515.zapewnić  realizację  budowy przyłącza  do sieci  oraz  studni  wodomierzowej,  pomieszczenia 

przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego,
516.zapewnić prawidłowe utrzymanie przyłącza wodociągowego  na własny koszt  w stanie  nie 

powodującym pogorszenia warunków eksploatacji urządzeń wodociągowych  w przypadku, gdy 
przyłącze wodociągowe  stanowi własność Odbiorcy,

517.usunąć  awarię  przyłącza  wodociągowego  na  własny  koszt  oraz  w  sposób  zgodny  z 
obowiązującymi  przepisami  w  sytuacji,  gdy  przyłącze  wodociągowe  stanowi  własność 
Odbiorcy (chyba, że Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta między Zakładem  a Odbiorcą 
usług stanowi inaczej),

518.zapewnić prawidłowe utrzymanie instalacji wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi 
użytkowania budynków mieszkalnych,

519.zapewnić prawidłowe utrzymanie pomieszczeń,  w których zainstalowany jest  wodomierz w 
stanie  uniemożliwiającym jego uszkodzenie  mechaniczne,  skutkami  niskich  temperatur  oraz 
zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

520.wykorzystywać wodę z sieci wodociągowej  wyłącznie w celach i na warunkach określonych w 
umowie o przyłączeniu do sieci oraz w warunkach przyłączenia do sieci,

521.zapewnić realizacji obowiązków określonych w Ustawie oraz przepisach wykonawczych do 
Ustawy.

522.terminowo regulować należności za dostawę wody  – zgodnie z zawartą Umową,
523.niezwłocznie  powiadomić  Zakład  o  wszelkich  stwierdzonych  uszkodzeniach  wodomierza 

głównego,
524.zapewnić osobom reprezentującym Zakład , po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego 

upoważnienia, prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należącego 
do Odbiorcy w celu, o których mowa w art. 7 Ustawy.

§ 5
Odbiorcy usług zabrania się:
525.pobierania wody przed wodomierzem głównym, 
526.zmiany lokalizacji wodomierza głównego,



527.naruszania plomb na wodomierzu głównym oraz na zaworach przy wodomierzu,
528.czerpania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane z gaszeniem 

pożarów.

Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 6
529.Dostarczanie  wody   odbywa  się  na  podstawie  pisemnej  umowy  o  zaopatrzenie  w  wodę 

zawartej między Zakładem a Odbiorcą usług.
530.Umowa, o której mowa powyżej zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

a. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych oraz warunków ich świadczenia,
b. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
c. praw i obowiązków stron umowy,
d. warunków  usuwania  awarii  przyłączy  wodociągowych  będących  w  posiadaniu  odbiorcy 

usług,
e. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych, 
f. ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,
g. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków 

umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 7
Zawarcie umowy o dostarczanie wody następuje z osobą, której nieruchomość została przyłączona 
do sieci oraz posiada tytuł  prawny na korzystanie z tej  nieruchomości, na pisemny wniosek tej 
osoby lub Przedsiębiorstwa.

§ 8
Umowa,  o  której  mowa w §  7,  może  być  zawarta  z  osobą,  która  korzysta  z  nieruchomości  o 
nieuregulowanym stanie prawnym. Osoba taka musi przedłożyć umowę korzystania z lokalu lub 
pisemne  oświadczenie  właściciela  nieruchomości  wyrażającej  zgodę  na  zawarcie  umowy 
korzystania z przyłącza wodociągowego.

§ 9
Jeżeli  nieruchomość  jest  zabudowana  budynkiem  wielolokalowym  lub  budynkami 
wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 7, jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

§ 10
Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, 
Zakład zawiera umowę, o której mowa w § 7, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we 
wniosku, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

§ 11
Miejscem  wydania  rzeczy  w  rozumieniu  kodeksu  cywilnego,  tj.  dostawy  wody  jest  granica 
własności przyłączy, urządzeń i instalacji wodociągowych.

Rozdział IV



Sposób rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

§ 12
531.Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami usług 

na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat zatwierdzonych Uchwałą Rady Gminy, 
bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust.8 ustawy  oraz ilości dostarczonej wody.

532.Tryb wprowadzania taryfy, sposób jej ogłaszania, okres obowiązywania reguluje art. 24 ustawy.
533.Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody.
534.Jeżeli  Odbiorcą usług jest  wyłącznie właściciel  lub zarządca budynku wielolokalowego lub 

budynków  wielolokalowych,  jest  on  obowiązany  do  rozliczenia  kosztów  tych  usług.  Suma 
obciążeń za wodę  nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na 
rzecz Zakładu.

535.Ilość  wody dostarczonej  do  nieruchomości  ustala  się  na  podstawie  wskazania  wodomierza 
głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

§ 13
536.Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę  w terminie określonym w fakturze, 

który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.
537.Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
538.W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy 

usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
539.W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość 

pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed 
stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego 
zużycia  wody  w  analogicznym  okresie  roku  ubiegłego  lub  iloczynu  średniomiesięcznego 
zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

540.Zakład  na  wniosek  Odbiorcy  usług  dokonuje  sprawdzenia  prawidłowości  działania 
wodomierza.

541.W przypadku,  gdy  sprawdzenie  prawidłowości  działania  nie  potwierdza  zgłoszonej  przez 
odbiorcę usług niesprawności wodomierza, koszty sprawdzenia pokrywa Odbiorca.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci

§ 14
542.Przyłączenie do sieci wodociągowej następuje na podstawie warunków technicznych wydanych 

przez Zakład oraz po uzgodnieniu dokumentacji.
543.Z  wnioskiem  o  przyłączenie  do  sieci  wodociągowej  może  występować  osoba,  której 

nieruchomość  ma  być  przyłączona  do  sieci,  posiadająca  tytuł  prawny  do  korzystania  z 
nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 
wraz  z  oświadczeniem  osoby  posiadającej  tytuł  prawny  do  nieruchomości  czy  lokalu 
wyrażającej zgodę na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej.  

544.Osoba,  o  której  mowa  w  ust.  2,  składa  w  Zakładzie  wniosek  o  określenie  warunków 
przyłączenia.

545.Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3, ustala Zakład.
546.Zakład jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, 

jeżeli  istnieją  techniczne  możliwości  świadczenia  usług.  Możliwości  te  warunkowane  są 



usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi i przepustowymi istniejącej sieci 
wodociągowej.

547.Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie 
dokumentacji technicznej z Zakładem.

548.Przed podpisaniem umowy na dostawę wody Zakład po otrzymaniu kompletnej dokumentacji 
technicznej  wraz  z  geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą  dokona odbioru  wykonanego 
przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

§ 15
549.Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej  powinien w szczególności zawierać:

550.oznaczenie wnioskodawcy,
551.określenie:
552.rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
553.ilości pobranej wody w ciągu 24 godzin,
554.przeznaczenia wody,

555.informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana 
woda, w szczególności:
556.powierzchnię  użytkową  i  rodzaj  lokali  (mieszkalne,  użytkowe  ...)  w  budynkach 

zasilanych w wodę,
557.wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę 

558.proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
559.Do wniosku o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna 

załączyć:
560.dokument  potwierdzający tytuł  prawny do korzystania  z  nieruchomości,  której  dotyczy 

wniosek,
561.mapę  sytuacyjną,  określającą  usytuowanie  nieruchomości  względem  istniejących  sieci 

wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 16
Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłączenie zostało wykonane bez uzyskania 
zgody  Zakładu  bądź  zostało  wykonane  niezgodnie  z  wydanymi  warunkami  technicznymi  i 
uzgodnioną dokumentacją, jak też nie dostarczono do Zakładu kompletu wymaganej dokumentacji.

§ 17
Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody,  gdy wnioskodawca nie  spełnia 
warunków określonych w art. 6 ustawy.

§ 18
562.Zakład jest obowiązany zapewnić budowę urządzeń wodociągowych  ustalonych przez gminę 

w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  oraz 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim 
planie rozwoju i modernizacji.

563.Realizację  budowy  przyłącza  do  sieci  wodociągowej,  budowy  studni  wodomierzowej, 
pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, 
zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

564.Koszty  nabycia,  zainstalowania  i  utrzymania  wodomierza  głównego  pokrywa  Zakład  a 



urządzenia pomiarowego Odbiorca usług.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowych

§ 19
Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych 
usług:
565.w Urzędzie Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

566.w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
567.w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
568.w regulamin świadczenia usług,
569.w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ,

570.w Zakładzie udostępniającym nieodpłatnie wgląd w:
571.wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
572.regulamin świadczenia usług.

                                                                  Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowe wykonanego przyłącza

§ 20
573.Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza jest określany przez Zakład.
574.Odbiory  częściowe  oraz  końcowe  są  przeprowadzane  przy  udziale  upoważnionych 

przedstawicieli stron.
575.Wyniki prób i odbiorów, o których mowa powyżej są potwierdzane przez strony w protokołach, 

których wzory określa Zakład.

Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody

§ 21
576.Przedsiębiorstwo może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody , w razie:

a. wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przyłącza wodociągowe, siećb.  
wodociągowa, przewody rozdzielcze) uniemożliwiających dopływ wody,

c. braku wody w ujęciu,
d. potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych, 
e. konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych i planowanych 

remontów sieci i urządzeń wodociągowych,
f. uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem,
g. przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych,
h. klęsk żywiołowych,
i. wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 8 Ustawy.

577.Zakład odpowiada za normalne następstwa wstrzymania dopływu wody lub nieodpowiedniego 



ciśnienia wody.
578.Zakład nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody na osobie  lub mieniu,  powstałe  w wyniku 

przerw lub ograniczeń w dostawie wody jeżeli te przerwy lub ograniczenia nastąpiły wskutek 
siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej. 

§ 22
W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie, gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody w ujęciu, 
Zakład  ma  prawo  wprowadzić  ograniczenia  zużycia  wody  do  konsumpcji  po  zawiadomieniu 
Odbiorców  usług  o  zastosowaniu  ograniczeń.  Nie  zwalnia  to  jednak  Zakładu  z  obowiązku 
zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców 
usług.

                                                                    Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz 

wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody

§ 23
Odbiorca usług ma prawo do należytego poziomu obsługi. W tym celu Zakład tworzy stanowisko 
pracy do spraw obsługi Odbiorcy.

§ 24
Zakład ma obowiązek powiadomić Odbiorcę usług o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody 
spowodowanej  wykonaniem  planowanych  prac  konserwacyjnych,  remontowych  lub 
modernizacyjnych - ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób:

a. przy  chwilowym  wyłączeniu  dostawy  wody  związanej  z  wymianą  wodomierza  -  przed 
przystąpieniem do wymiany,

b. gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała 12 godzin - co najmniej na 
24 godziny przed planowanym wyłączeniem wody,

c. gdy planowana przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin - co najmniej na 
48 godzin przed planowanym wyłączeniem wody, zapewniając zastępczy punkt poboru wody 
oraz podając przewidywany czas usuwania awarii.

§ 25
579.Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz 

wysokości opłat za usługi.
580.Reklamacje o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego 

w siedzibie Zakładu lub listem poleconym.
581.Zakład  zobowiązany  jest  do  powiadomienia  zainteresowanego  o  sposobie  załatwiania 

reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

§ 26
Usługobiorca  ma  prawo  domagać  się  od  Usługodawcy  odszkodowania  za  szkody  w  majątku 
powstałe w związku z wykonywaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowych.

Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe



§ 27
582.Warunki dostarczania przez Zakład wody na cele przeciwpożarowe muszą być w szczególności 

zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisami wydanymi przez ministra 
właściwego  do  spraw  wewnętrznych  określającymi  sposoby  i  warunki  ochrony 
przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  oraz  wymagania  w 
zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

583.Szczegółowe  warunki  dostarczania  wody  na  cele  przeciwpożarowe  mogą  być  również 
określone w pozwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wydawanym przez 
wójta  (burmistrza,  prezydenta  miasta)  na  podstawie  art.  18  Ustawy,  w  części  dotyczącej 
technicznych warunków określających możliwości dostępu do usług wodociągowych.

§ 28
Zgodnie z art. 22 ustawy, za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe Zakład  obciąża gminę, na 

podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§ 29
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej 
ustawy.

§ 30
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 31
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Opolskiego  i  wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 32
Z dniem wejścia w życie niniejszej  uchwały traci moc uchwała Nr VI/38/2003 Rady Gminy w 
Zębowicach z dnia  31 marca 2003 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na 
terenie gminy Zębowice.

Uchwała nr XXXV/225/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie przystąpienia do Związku Gmin pn. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin 
Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 
2000r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 



1725 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy w Zębowicach co następuje:

§ 1
Gmina Zębowice przystępuje do Związku Gmin pn. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne 
Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała Rady Gminy  Nr 
XXVIII/179/05 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do Związku Gmin pn. 
„Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice

Uchwała nr XXXV/226/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin p.n. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin 
Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     ( Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 
1725 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co 
następuje:

§ 1
Przyjmuje się Statut Związku Gmin p.n. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej 
Małej Panwi oraz Górnej Liswarty” w brzmieniu określonym załącznikiem                do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała   Rady Gminy w 
Zębowicach   Nr XXVIII/180/05 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku 
Gmin p.n. „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej 
Liswarty”

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice 

Uchwała Nr XXXVI/227/06
Rady Gminy w Zębowicach
 z dnia 24 maja 2006 roku.

w sprawie sprostowania błędu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 162 poz. 984, Nr 153 



poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 
1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 
i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
 W § 1 ust. 1 Uchwały Nr II/11/2002 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 5 grudnia 2002 roku w 
sprawie wysokości diet dla radnych Gminy Zębowice prostuje się oczywisty błąd pisarski w ten 
sposób, że słowo „Przewodniczących” zastępuje się słowem „Wiceprzewodniczących”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXVI/228/2006
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 24 maja 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 162 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725,  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420) Rada 
Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 64337 zł:
1.  Dział 758 – Różne rozliczenia – 10000 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 10000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki – 10000 zł

            2.  Dział 852 – Pomoc społeczna – 21200 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność– 21200 zł
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) – 21200 zł
           3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 33137 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 33137 zł
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) – 33137 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 106537 zł:
1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 20000 zł



2. Dział 750 – Administracja publiczna – 7200 zł
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 7200 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja instalacji co wraz 
z wymianą kotła grzewczego) – 7200 zł

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25000 zł 
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 25000 zł

  - pozostałe wydatki bieżące – 5000 zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu 
pożarniczego) – 20000 zł

4. Dział 852 - Pomoc społeczna – 21200 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 21200 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 21200 zł
5. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 33137 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 33137 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 33137 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 42200 zł:
1. Dział 710 – Działalności usługowa – 42200 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 42200 zł
- wynagrodzenie – 25000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 17200 zł

§ 3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zębowice na 2006 r. wynosi:
dochody –   7881798 zł
przychody – 282629 zł
wydatki –    7934669 zł
rozchody –  229758 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Uchwała nr XXXVI/229/06
Rady Gminy w Zębowicach
z  dnia 24 maja 2006 roku

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
  
Na  podstawie  art.  92  ustawy  -Ordynacja  wyborcza  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików 
województw z dnia 16 lipca 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz.1547 z późn. zm.) oraz art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 
z późn. zm.),  Rada Gminy  uchwala co następuje:

§ 1
W  celu  przeprowadzenia  wyborów  do  Rady  Gminy  obszar  Gminy  Zębowice  dzieli  się  na 
następujące okręgi wyborcze:



584.Okręg wyborczy nr 1, obejmujący obszar sołectwa Zębowice, w którym wybiera się                5 
radnych,

585.Okręg  wyborczy  nr  2,  obejmujący  obszar  sołectwa  Knieja,  w  którym  wybiera  się 
1 radnego,

586.Okręg  wyborczy  nr  3,  obejmujący  obszar  sołectw  Kadłub  Wolny  i  Poczołków  w  którym 
wybiera się 3 radnych,

587.Okręg wyborczy nr 4, obejmujący obszar sołectw Radawie i Łąka, w którym wybiera się 4 
radnych,

588.Okręg wyborczy nr 5, obejmujący obszar sołectw Prusków, Siedliska i Osiecko,                      w 
którym wybiera się 2 radnych,

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

§ 3
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego i z tym dniem traci moc Uchwała   Nr  XXVII/207/02 Rady Gminy w 
Zębowicach z   dnia  28  czerwca 2002 roku   w sprawie  podziału  gminy na  okręgi  wyborcze, 
ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, do przeprowadzenia wyborów 
do Rady Gminy w Zębowicach.

Uchwała nr  XXXVI/230/06
Rady Gminy w Zębowicach
z  dnia  24 maja  2006 roku

w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 
z póź. zm.),   Rada Gminy  uchwala co następuje:

§ 1
W gminie Zębowice tworzy  się następujące obwody głosowania:          
589.Obwód głosowania Nr 1, obejmujący sołectwa: Zębowice i Knieja
590.Obwód głosowania Nr 2, obejmujący sołectwa: Kadłub Wolny i Poczołków
591.Obwód głosowania Nr 3, obejmujący sołectwa: Radawie i Łąka
592.Obwód głosowania Nr 4, obejmujący sołectwa: Siedliska, Osiecko i Prusków                       

§ 2
Siedziby obwodowych komisji wyborczych określi Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
        

§ 4
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego i z tym dniem traci moc Uchwała  Nr XXVII/208/02 Rady Gminy w 
Zębowicach z  dnia 28 czerwca 2002 roku, w sprawie  podziału gminy na obwody głosowania w 



wyborach samorządowych w 2002 roku.

Uchwała nr XXXVII/231/2006
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 162 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 
177 poz. 1725,  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 
2006 r. Nr 45 poz. 319) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 41513 zł:
593.Dział 750 – Administracja publiczna – 1543 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1543 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1543 zł   

594.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
       nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 35000 zł

  Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych – 35000 zł

     § 0310 – podatek od nieruchomości – 35000 zł
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 370 zł 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 370 zł
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) – 370 zł

595.Dział 852 – Pomoc społeczna – 4600 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – 4600 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4600 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 124483 zł:
- na zadania własne – 118340 zł

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2400 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2400 zł
• wynagrodzenia – 2000 zł
• pochodne od wynagrodzeń – 400 zł

596.Dział 750 – Administracja publiczna – 38400 zł
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 38400 zł



-  pozostałe wydatki bieżące – 35000 zł
§ 6630 – dotacje  celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje  i  zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  
samorządu  terytorialnego  (realizacja  projektu  „eUrząd  dla  mieszkańca  Opolszczyzny”)  – 
3400 zł

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 33340 zł 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 30370 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej) – 30000 
zł
- pozostałe wydatki bieżące – 370 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2970 zł
§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
– 2970 zł

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 39200 zł
   Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 39200 zł

• pozostałe wydatki bieżące – 39200 zł
5. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5000 zł
    Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi – 5000 zł

• wynagrodzenia – 5000 zł

• na zadania zlecone w wysokości 6143 zł:
1. Dział 750 – Administracja publiczna – 1543 zł
    Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1543 zł

• wynagrodzenia – 1291 zł
• pochodne od wynagrodzeń – 252 zł

2. Dział 852 – Pomoc społeczna – 4600 zł
   Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
    i rentowe – 4600 zł
    - pozostałe wydatki bieżące – 4600 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 82970 zł:
597.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 30000 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 30000 zł  
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci wodociągowej dla 
wsi Osiecko oraz zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym) – 30000 zł

2.    Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2970 zł
       Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2970 zł

• pozostałe wydatki bieżące – 2970 zł
598.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50000 zł
     Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 50000 zł
     § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( modernizacja oświetlenia 

ulicznego) – 50000 zł

§ 3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zębowice na 2006 r. wynosi:

• dochody –   7923311 zł
• przychody – 282629 zł
• wydatki –    7976182 zł
• rozchody –  229758 zł

§ 4



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Uchwała nr XXXVII/232/06
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin 
Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 
1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 
2006 r. Nr 17 poz. 128) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Udziela się poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z 
dnia  17  maja  2006  roku  w  sprawie  konieczności  poprawienia  konkursowej  metody  podziału 
środków  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Opolskiego, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Udziela się poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z 
dnia 17 maja 2006 roku w sprawie konieczności zastosowania algorytmicznego podziału pomiędzy 
gminy  połowy  środków  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Opolskiego, 
stanowiącego załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3
Udziela się poparcia dla stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z 
dnia  17  maja  2006  roku  w  sprawie  konieczności  zmiany algorytmu  podziału  środków  z  Unii 
Europejskiej pomiędzy 16 regionalnych programów operacyjnych, stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 5
Uchwałę otrzymuje Związek Gmin Śląska Opolskiego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/232/06

Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 czerwca 2006 r.



Stanowisko Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 
roku  

w sprawie konieczności poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Prezydenci,  Burmistrzowie  i  Wójtowie  Gmin  Opolszczyzny  uczestniczący  w  spotkaniu 
zorganizowanym przez związek Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 17 maja 2006 r.  po 
zapoznaniu  się  z  wersją  3.  wstępnego  projektu  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Opolskiego (RPOWO) na  lata 2007-2013 i z uwzględnieniem doświadczeń z lat 
2004-2006  domagają  się,  aby  szybko  zostały  określone  precyzyjne  warunki  dostępu 
wnioskodawców  do  poszczególnych  działań  w  priorytetach  RPOWO  i  jednoznaczne  kryteria 
wyboru  projektów  –  umożliwiające  każdemu  wnioskodawcy  wyliczenie  należnych  punktów. 
Odpowiedzialność  za  gospodarkę  finansami  publicznymi  wymaga,  aby  każdy  samorząd  przed 
złożeniem  wniosku  mógł  wyliczyć  szanse  na  uzyskanie  dofinansowania  swojego  projektu,  a 
terminy  naboru  wniosków  były  dostosowane  do  ustawowych  terminów  prac  nad  budżetami 
jednostek samorządu terytorialnego. Nie można dopuścić do marnowania środków publicznych i 
ludzkiego wysiłku w wyniku źle zorganizowanych i przewlekanych procedur konkursów projektów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/232/06

Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 czerwca 2006

Stanowisko Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny
 z dnia 17 maja 2006 roku 

w sprawie konieczności zastosowania algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy 
środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Prezydenci,  Burmistrzowie  i  Wójtowie  Gmin  Opolszczyzny  uczestniczący  w  spotkaniu 
zorganizowanym przez Związek Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 17 maja 2006 roku 
opowiadają  się  za  przeznaczeniem  50  %  środków  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa  Opolskiego  (RPOWO)  na  lata  2007-2013  dla  samorządów  gminnych  do 
algorytmicznego podziału na wzór systemu z hiszpańskiej Galicji, funkcjonującego przez 18 lat za 
zgodą  Komisji  Europejskiej.  Sprawdzony system obejmuje  przyznanie  poszczególnym gminom 
grantów na zadania przewidziane w RPOWO pod warunkiem złożenia przez samorządy projektów 
do oceny formalnej i merytorycznej Urzędu Marszałkowskiego. Wymieniony system grantowy jest 
racjonalny  i  zgodny  z  ideą  samorządności  terytorialnej,  zapewnia  efektywność  wydatkowania 
środków przeznaczonych na rozwój i zwiększa sprawność wykorzystania pomocy strukturalnej Unii 
Europejskiej.  Ta  propozycja  również  ujmuje  ocenę  dotychczasowych  rozwiązań  powszechnie 
wyrażaną  przez  wnioskodawców.  Oczekujemy,  że  Zarząd  Województwa  Opolskiego  będzie 
honorować stanowisko wyrażone przez prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin Opolszczyzny 
uczestniczących w spotkaniu.



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/232/06

Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 28 czerwca 2006 r.

Stanowisko Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny 
z dnia 17 maja 2006 roku

w sprawie konieczności zmiany algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 
regionalnych programów operacyjnych.

Prezydenci,  Burmistrzowie  i  Wójtowie  Gmin  Opolszczyzny  uczestniczący  w  spotkaniu 
zorganizowanym przez Związek Gmin Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 17 maja 2006 roku 
wyrażają  poparcie  dla  propozycji  zmiany  algorytmu  podziału  środków  z  Unii  Europejskiej 
pomiędzy 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO). Uważamy za konieczne odejście od I 
wariantu  algorytmu  (metoda  80/10/10)  i  zastąpienie  go  II  wariantem  algorytmu  (tzw.  metoda 
berlińska).  Ma  to  szczególne  znaczenie  wobec  potrzeby  wsparcia  rozwoju województwa 
opolskiego,  które  według  danych  GUS  w  roku  2003  r.  osiągnęło  PKB  w  przeliczeniu  na  1 
mieszkańca wynoszący 80,4 % średniej krajowej.

Uchwała Nr XXXVII/233/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia  28 czerwca 2006 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia  własności  nieruchomości  zabudowanych będących własnością 
Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Olesno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 
poz. 1591, z 2002 r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 
214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102  poz. 
1055, Nr 116 poz. 1203/, w związku z art. 13 ust. 2 i art. 11   ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce  nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami/  Rada Gminy 
uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  nieodpłatnego  nabycia  od  Skarbu  Państwa,  Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Olesno nieruchomości zabudowanych 
położonych w :
599.Zębowicach  dz. Nr  286/6 ALP km 19 o pow. 0,2180 ha  udział 4124/10000
600.Osiecku dz. Nr 238/5 ALP km 2 o pow. 0,211ha  udział 5563/10000
dla których w Sądzie Rejonowym w Oleśnie  urządzone  są księgi wieczyste Nr  47225 i  47973.
Lokale położone w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 26/2 i 26/3 na działce Nr 286/6  zostaną 
przeznaczone na lokale socjalne.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr XXXVII/234/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia  28 czerwca 2006 r.

zmieniająca uchwałę    Nr XXXI/196/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zbycia lokali 
mieszkalnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r.  Nr 58 poz. 261, Nr 89 poz. 401, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622,  
z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686 i Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 
306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 ,Nr 95 poz. 1041, z 2001 r. 
Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971 i z 2006 r nr 17 poz. 128/ oraz art. 13 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 115 poz. 741, Nr 106 
poz. 668, z 1998 r. Nr 49 poz. 484, 
z 1999 r. Nr 6 poz. 70, z 2000 r. Nr 46 poz. 543/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XXXI/196/05  Rady Gminy w Zębowicach z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie  zbycia lokali mieszkalnych zapis pkt. 5 w § 1, który  brzmi:
-  lokal położony w Łące 33 na działce Nr 25 km 1,
Zmienia się  na:
-  lokal  położony w Łące 33 na działce Nr 246/25 km 2.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu 
Gminy w Zębowicach oraz poszczególnych sołectw. 

§ 4
Traci moc uchwała Nr XXXIII/215/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXI/196/05 z dnia 28 listopada 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/235/06
Rady Gminy w Zębowicach
z  dnia   28 czerwca 2006r.

w sprawie zbycia nieruchomości .

Na podstawie   art. 18  ust. 2  pkt  9 lit. ”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( 
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r.  Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  z 
2003r. Nr 214,  poz. 1806,  Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.  Nr 153 poz. 1271 , Nr 116 
poz. 1203, Nr 214 poz. 1806,  z  2005r. Nr 172  poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz.128 )  oraz  art. 28 
ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt.6  ustawy   z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami   ( Dz.U. z 
2004 r. Nr 261, poz. 2603, z 2005r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 
175, poz. 1459, z 2006r. Nr 6, poz. 70 ),   Rada Gminy uchwala,  co następuje;

§ 1.
Upoważnia się Wójta Gminy do  sprzedaży  w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w 



Radawiu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  780 z karty mapy 3,  o powierzchni 
0,0188 ha,   zapisanej w księdze wieczystej KW 45040, stanowiącej własność Gminy Zębowice, 
która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.  

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Zębowice .

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr  XXXVII/236/06
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  28 czerwca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art.  15 ust.  1  ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r.  o gospodarce nieruchomościami 
( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603,  z 2005 r. Nr 281, poz. 2782,Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 
1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 6, poz. 70) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 
1441, z 2006r. Nr 17, poz.128 ) uchwala,  co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatną zamianę nieruchomości  położonej w Łące, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka nr 237/19 na karcie mapy 2 o powierzchni 0.0183, zapisanej w 
księdze wieczystej KW nr 45001, stanowiącej własność Gminy Zębowice na nieruchomości 
położone w Łące, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 240/13 na karcie mapy 2, o 
powierzchni  0.0192  ha i  nr 241 na karcie mapy 2 o powierzchni 0.0778 ha, zapisane w księdze 
wieczystej KW nr 45713, stanowiące  przedmiot własności osoby fizycznej.
Wymienione  księgi wieczyste są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Oleśnie V Wydział Ksiąg 
Wieczystych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXVII/237/06
Rady Gminy Zębowice

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie: zmiany kategorii dróg na terenie gminy Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 ,z 2002r.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, z 2003 r. Nr 214 poz.1806, Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 153 poz.1271, 
Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 r Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128 w związku z 



art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 
2086 , Nr 273 poz.2703, z 2005 r. Nr 163 poz.1362, Nr 172 poz.1440, Nr 163 poz.1364, Nr 179 
poz.1486, Nr 169 poz.1420, Nr 172 poz.1441) na wniosek Wójta Gminy oraz po zasięgnięciu opinii 
Zarządu Powiatu w Oleśnie, Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Pozbawia się kategorii dróg gminnych drogi:
1.      drogę Nr 102814 0, Kadłub Wolny – Olszyny, o dł. 4431 mb.,
2.      drogę Nr 102815 0, Kadłub Wolny – Poczołków, o dł. 1000 mb.,
3.      drogę Nr 102812 0, Siedliska – Susznia – Susznia (przystanek), o dł. 1260 mb.
i zalicza się je do kategorii wewnętrznych dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r.

Uchwała nr  XXXVII/238/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dniem 28 czerwca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego.

Na podstawie art.  10 ust.1 i  2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005r.  o mniejszościach narodowych i 
etnicznych oraz języku regionalnym (Dz.U. nr 17 poz.141, Nr.62, poz. 550) w związku z art. 18 
ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 
1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62  poz. 558, nr 113, poz.984, z 2003 r. nr 214, poz. 1806,  nr 80, 
poz. 717 ,  nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 153, poz. 1271, nr 116 poz.1203, nr 214 poz.1806, z 
2005r.  nr  172,  poz.  1441,  nr  175,  poz.  1457  oraz  z  2006r.  nr  17,  poz.128)  Rada  Gminy  w 
Zębowicach  uchwala:

§ 1
Wyrazić  zgodę  na  wprowadzenie  języka  niemieckiego  jako  języka  pomocniczego,  używanego 
przed organami gminy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXVII/239/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dniem 28 czerwca 2006r.

w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości.

Na podstawie art. 13 ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i 



etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz.141 zam. Dz. U. z 2005r. Nr.62, poz. 550) 
w zw. z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 19990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 
2001r. nr 142, poz. 1591 , Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz.984, z 2003 
r.   nr 214, poz. 1806,  nr 80, poz. 717 , nr 162, poz. 1568,  z 2004r. nr 153 poz.1271, nr 116 
poz.1203, nr 214 poz.1806,  z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. nr 17, 
poz.128) Rada Gminy  w Zębowicach uchwala:

§ 1
Ustala się dodatkowe nazwy miejscowości w gminie Zębowice:

1) urzędowa nazwa                                                             2)  proponowane brzmienie
w języku polskim                                                                w języku niemieckim

1.      Zębowice                                                                        Zembowitz
2.      Kadłub Wolny                                                                Frei Kadlub
3.      Radawie                                                                          Radau
4.      Kosice                                                                             Koschűtz
5.      Łąka                                                                                Lenke
6.      Knieja                                                                             Kneja
7.      Prusków                                                                          Pruskau
8.      Siedliska                                                                         Schiedlisk
9.      Osiecko                                                                           Oschietzko
10.  Poczołków                                                                      Poscholkau

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Opolskiego i  wchodzi  w 
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Uchwała nr XXXVII/240/06
Rady Miejskiej w Zębowicach

z dniem 28 czerwca 2006r.

w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Zębowice do Rejestru Gmin na obszarze których 
używane są nazwy w języku mniejszości.

Na  podstawie  art.  12  ust.  2  ustawy  z  dnia  6  stycznia  2005r.  o  mniejszościach  narodowych  i 
etnicznych oraz języku regionalnym ( Dz. U. Nr  17, poz. 141 zam. Dz.U. nr 62, poz. 550) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005r. w sprawie 
Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o 
wpisanie  do  tego  Rejestru  oraz  o  ustalenie  dodatkowej  nazwy  miejscowości  lub  obiektu 
fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym ( Dz. U. 
z 2005r. nr. 102, poz. 857) w zw. z art.  18 ust.  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym (( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, 
nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271 i nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568 z 
2004r. nr 102, poz. 1055 z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. nr 17, poz.128) 
Rada Gminy w Zębowicach  uchwala:

§ 1



Złożyć wniosek o wpisanie Gminy Zębowice do Rejestru Gminy, na obszarze której używane są 
dodatkowe nazwy w języku niemieckim.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały 
Nr XXXVII/240/06 
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 28 czerwca 2006r.

WNIOSEK
o wpisanie gminy do Rejestru gminy, w obszarze których używane są dodatkowe nazwy 

mniejszości lub obiektów fizjograficznych albo ulic

A. Dane ogólne

Gmina
ZĘBOWICE

Powiat OLESKI

Województwo
OPOLSKIE

                                                      rodzaj dodatkowej nazwy1:

           nazwa ulicy           nazwa miejscowości
X

nazwa obiektu fizjograficznego

Ogólna liczba mieszkańców gminy2

4069

Liczba mieszkańców gminy
należących do mniejszości, której język

ma być używany jako język pomocniczy3

1782

W przypadku miejscowości zamieszkanej4:

   Liczba mieszkańców miejscowości
     biorących udział w konsultacjach

   Liczba mieszkańców miejscowości biorących 
  udział w konsultacjach, którzy opowiedzieli się 
  za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości

B. Dane dotyczące dodatkowych nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych, 
     o ustalenie których występuje rada gminy5

                                                   Nazwy miejscowości
     Urzędowa nazwa miejscowości         Proponowana dodatkowa nazwa

1.  ZĘBOWICE

2. KADŁUB WOLNY

1.ZEMBOWITZ 

2. FREI KADLUB



3. RADAWIE

4. KOSICE

5. ŁĄKA

6. KNIEJA

7. PRUSKÓW

8. SIEDLISKA

9. POCZOŁKÓW

3. RADAU

4. KOSCHŰTZ

5. LENKE

6. KNEJA

7. PRUSKAU

8. SCHIEDLISK

9. POSCHOLKAU

Język, w którym ma być używana 
            dodatkowa nazwa

NIEMIECKI

C. Dane dotyczące uchwały rady gminy:

Data, numer i tytuł uchwały rady gminy
   
Uchwała nr XXXVII/240/06 Rady Gminy w Zębowicach z 
dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie złożenia wniosku o 
wpisanie Gminy Zębowice do Rejestru Gmin na obszarze 
których używane są nazwy w języku mniejszości

Uchwała nr  XXXVII/241/06
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia  28  czerwca 2006 roku

w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Birkenfeld

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Zębowicach uchwala:

§ 1
Nawiązać współpracę z gminą Birkenfeld w Niemczech.

§ 2
Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXVII/242/06
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 28 czerwca 2006 r.

 
w sprawie wniosku w przedmiocie wpisu Gminy Zębowice do Urzędowego Rejestru Gmin, w 
których używany jest język pomocniczy.

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i 



etnicznych oraz języku regionalnym (Dz.U Nr 17, poz.141 z pózn.  zm) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r .Nr142 poz.1591 z późn. zm.), 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala:

§ 1
Przestawia się ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i 
etnicznych wniosek w przedmiocie  wpisu Gminy Zębowice do Urzędowego Rejestru  Gmin,  w 
których używany jest język niemiecki jako pomocniczy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały 
Nr XXXVII/242/06 
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 28 czerwca 2006r.

WNIOSEK
o wpisanie gminy do Urzędowego Rejestru Gminy, w których używany jest język

pomocniczy

Gmina
ZĘBOWICE

Powiat
OLESKI

Województwo
OPOLSKIE

      
Ogólna liczba mieszkańców gminy1

4069

           Liczba mieszkańców gminy 
    należących do mniejszości, której językma być 
używany jako język pomocniczy2

1782

Język pomocniczy
NIEMIECKI

Data, numer i tytuł 
uchwały rady gminy

Uchwała nr XXXVII/238/06 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 28 czerwca 2006 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego

 

Uchwała nr XXXVIII/243/2006



Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 162 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 
162  poz.  1568  i  Nr  177  poz.  1725,  z  2004  r.  Nr  102  poz.  1055,  Nr  116  poz.  1203  
i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) 
oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 
2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co 
następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 31415 zł:

601.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 500 zł
Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 500 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł – 500 zł

602.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 7500 zł
Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 7500 zł
§ 0830 – Wpływy z usług – 7500 zł

603.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 19000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 19000 zł
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 
– 19000 zł 

604.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4415 zł 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4415 zł
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin) – 4415 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 113856 zł:

605.Dział 600 – Transport i łączność – 112722 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 112722 zł
§ 6260 – Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych –
112722 zł

606.Dział 750 – Administracja publiczna – 1134 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1134 zł
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1134 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 47149,66 zł § 955 – 
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 3



W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 151564,66 zł:

607.na zadania własne w wysokości 151564,66 zł:
608.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 11300 zł

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 11300 zł
- wynagrodzenia – 1500 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 300 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 9500 zł

609.Dział 600 – Transport i łączność – 8000 zł
Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne – 8000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 8000 zł

610.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20900 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20900 zł
- wynagrodzenia – 12500 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 2400 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6000 zł

611.Dział 750 – Administracja publiczna – 64300 zł
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 60800 zł
- wynagrodzenia – 41000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 8200 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 11300 zł
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja instalacji co wraz 
z wymianą kotła grzewczego) – 300 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 3500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3500 zł

612.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2000 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 2000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2000 zł

613.Dział 801 – Oświata i wychowanie – 44564,66 zł 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 15149,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 15149,66 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 25000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 25000 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 4415 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4415 zł

614.Dział 921 – Ochrona i kultura dziedzictwa narodowego – 500 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 500 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 186856 zł:
615.na zadania własne w wysokości 185722 zł:
616.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 42000 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 42000 zł 
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci wodociągowej dla wsi 
Osiecko oraz zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym) – 42000 zł

617.Dział 600 – Transport i łączność – 112722 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 112722 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg w Nowej Wsi – nr dz. 
60/17, 235/4, 109/32 o dł. 1,273 km, Zębowicach – nr dz. 123, 709/115 o dł. 1,284 km, nr dz. 
134/33 o dl. 400 mb, nr dz. 190/135 o dl. 180 mb, nr dz. 475/133, 474/122 o dł. 790 mb,



w Siedliskach – nr dz. 181/1, 112 o dł. 790 mb) – 112722 zł
618.Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 6000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 6000 zł
- obsługa długu – 6000 zł

619.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25000 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 20000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 20000 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach – 5000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5000 zł

620.na zadania powierzone w wysokości 1134 zł:
621.Dział 750 – Administracja publiczna – 1134 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1134 zł
- wynagrodzenia – 949 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 185 zł

§ 4
Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach – dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska – rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej:
- Przychody ogółem: zmniejszenie o kwotę 63305 zł
z tego: dochody własne: zmniejszenie o kwotę 63305 zł
- Wydatki ogółem: zmniejszenie o kwotę 54072 zł
z tego: wynagrodzenia: zmniejszenie o kwotę 31800 zł

pochodne od wynagrodzeń: zmniejszenie o kwotę 10200 zł
pozostałe wydatki bieżące: zmniejszenie o kwotę 12072 zł

- Stan środków obrotowych na koniec roku: zmniejszenie o kwotę 9233 zł

§ 5
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zębowice na 2006 r. wynosi:

622.dochody – 7840952,00 zł
623.przychody – 329778,66 zł
624.wydatki – 7940972,66 zł
625.rozchody – 229758,00 zł

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Uchwała Nr  XXXVIII/244/06
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 30 sierpnia 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 
pieniężnych Gminy Zębowice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych



Na podstawie art. 43 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
249  poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319 i N r 104 poz. 708) oraz art.18 
ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 162 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725,  z 
2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128)  Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na 
raty płatności na rzecz Gminy Zębowice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  roku – Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60, Nr  85 poz. 727, Nr 86 poz. 732 i  Nr 143 poz. 1199, z 
2006 r. Nr 66 poz. 470 i  Nr 104 poz. 708), zwanych dalej ,,należnościami’’ wobec osób fizycznych, 
osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
zwanych dalej ,,dłużnikami”.

§ 2
1. Należność może być umarzana w całości lub części, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna 
z następujących przesłanek :
     a) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub 
        upadłościowego,
     b) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
     c) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,
     d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 
        kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,
     e) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze,

2. Umorzenia należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt c, może nastąpić 
na wniosek  dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. a, b, d, e  również 
z inicjatywy wierzyciela.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się 
termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja 
umorzeniowa podlega uchyleniu.

4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, 
gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich 
dłużników.

§ 3
1. Upoważnia się, z zastrzeżeniem ust. 2, do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów 
płatności należności pieniężnych Wójta Gminy Zębowice.

Należności nie przekraczające 2000 zł mogą umarzać, rozkładać na raty lub odraczać terminy 
płatności kierownicy jednostek organizacyjnych.

Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz 
z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z 
odsetkami umownymi – ustalone na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia.



Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 4
W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Wójt  Gminy działając 
na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty 
całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie 
dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki
liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczenia odsetek zostaje przerwany 
w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej lub 
zawarcia porozumienia.

Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin
 płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do 
zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

§ 5
Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4, następuje: w 
odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej, w 
odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia, 
w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust.1 pkt b w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 6

Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo 
przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. Nr 123, poz .1291).

§ 7
Wójt Gminy Zębowice przedstawi Radzie Gminy sprawozdanie roczne dotyczące umorzonych 
należności oraz udzielonych ulgach w terminie do 20 marca następnego roku.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/29/2003 Rady           Gminy 
w Zębowicach z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania   wierzytelności 
gminnych jednostek organizacyjnych  z tytułu należności pieniężnych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg 
w opłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała Nr  XXXVIII/245/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia  30 sierpnia  2006 r.



zmieniająca uchwałę    Nr XXXI/196/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zbycia lokali 
mieszkalnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/ oraz art. 13 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 
2603 z późn. zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XXXI/196/05  Rady Gminy w Zębowicach z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie  zbycia lokali mieszkalnych zapis pkt. 1 w § 1, który  brzmi:
„ -  lokal położony w Osiecku 30 na działce Nr 176 i 230/177 k.m. 1,”
Zmienia się  na zapis:
„ -  lokal  położony w Osiecku 30 na działce Nr 410 k.m. 1.”

                                                                         § 2  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu 
Gminy w Zębowicach oraz poszczególnych sołectw. 

Uchwała nr XXXVIII/246/06
Rady Gminy w Zębowicach
 z dnia 30 sierpnia 2006 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, nr 177, 
poz.1725 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Dz.U. z 2004 r. Nr 109.1161, Dz.U. z 
2003 r. Nr 137.1304, Dz.U. z 2004 r. Nr 69.624, Dz.U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Dz.U. z 2004 r. 
Nr 281 poz. 2781) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§1
626.Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice.
627.Ilekroć w uchwale mowa jest o:

628.Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Zębowice
629.Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy w Zębowicach
630.dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń

§2
631.Wysokość  stypendium szkolnego  w  skali  roku  ustala  się  jako  sumę  kwoty  wynikającej  z 

zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie 
z tytułu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy .

632.Ustala się dwie grupy dochodowe:



633.grupa I – dochody miesięczne na członka rodziny poniżej 50% kwoty, o której mowa w art. 
8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 
późn.zm.),

634.grupa II – dochody miesięczne na członka rodziny w granicach od 50% do 100% kwoty o 
której mowa w pkt. 1.

635.Wysokość  stypendium  szkolnego  zależna  jest  od  zakwalifikowania  ucznia  do  grupy 
dochodowej:
1) Grupa I – 90 zł,
2) Grupa II – 60 zł.

636.W przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia innych okoliczności, o których mowa w art. 90 d 
ust.1 ustawy o systemie oświaty – przyznane stypendium wzrasta o 10% maksymalnej kwoty 
pełnego stypendium.

§3
Stypendium szkolne może być udzielane w formie rzeczowej w szczególności na pokrycie kosztów:

637.związanych z zakupem książek, pomocy naukowo – dydaktycznych, przyborów szkolnych 
oraz obuwia, odzieży sportowej,

638.zakupu osobistego sprzętu do sportowych zajęć pozalekcyjnych,
639.opłaty czesnego, opłaty za pobyt w internacie lub bursie, w przypadku pobierania nauki 

poza miejscem zamieszkania,
640.posiłków w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
641.dojazdu do szkoły, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
642.udziału  w  imprezach  szkolnych,  w  tym:  wycieczkach,  zielonych  szkołach,  grupowych 

wyjściach do instytucji kultury,
643.udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, organizowanych             w 

szkole,  takich  jak:  korepetycje  przedmiotowe,  zajęcia  logopedyczne,  dyslektyczne     i 
gimnastyka korekcyjna, 

644.zajęć  poszerzających  wiedzę  obejmujących  udział  w  kołach  zainteresowań  i  sekcjach, 
naukę języków obcych,

645.zajęć edukacyjnych organizowanych w formach pozaszkolnych.

§4
646.Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego składają stosowny wniosek w 

Urzędzie.
647.Wniosek powinien należycie dokumentować sytuację materialną ucznia.
648.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §2 ust. 4, osoby ubiegające się o 

stypendium dodatkowo przedkładają dokumenty potwierdzające te okoliczności.
649.Stypendium szkolne  będzie  realizowane  poprzez  refundację  wcześniej  przedstawionych 

zakwalifikowanych do zapłaty rachunków i faktur.
650.Świadczenia rzeczowe i pieniężne, o których mowa w §3, będą realizowane w terminie 14 

dni  od  przedstawienia  rachunków  i  faktur  lub  imiennych  biletów  miesięcznych  w 
następujących formach:

651.wypłaty w kasie Urzędu lub przelewu na rachunek bankowy wnioskodawcy,
652.przelewu na rachunek bankowy wskazanego w decyzji podmiotu świadczącego na rzecz 

wnioskodawcy usługę w formie zajęć edukacyjnych, o których mowa w §3     pkt. 7 – 9,
653.przelewu na rachunek bankowy szkoły realizującej zakup podręczników szkolnych na 

rzecz wnioskodawcy,
654.przelewu na rachunek bankowy wskazanego w decyzji podmiotu, o którym mowa w §3 

pkt. 3 i 4. 

§5
655.Osoby  ubiegające  się  o  przyznanie  zasiłku  szkolnego  składają  stosowny  wniosek  w 



Urzędzie wraz z zaświadczeniem potwierdzającym wystąpienie zdarzenia, o którym mowa 
w §6 ust. 1.

656.Wniosek o zasiłek szkolny przesyła się do dyrektora celem zasięgnięcia opinii o zasadności 
udzielenia pomocy.

657.W  przypadku  braku  wniosku  rodziców  lub  pełnoletniego  ucznia,  dyrektor  wiedząc  o 
istnieniu  okoliczności  uzasadniających  przyznanie  pomocy materialnej  w formie  zasiłku 
szkolnego, składa stosowny wniosek do Urzędu.

658.Pomoc materialna w formie zasiłku szkolnego może być także przyznana przez Wójta bez 
wniosku, to jest z urzędu, jeżeli przemawiają za tym znane Wójtowi okoliczności związane 
z zaistnieniem zdarzenia losowego.

659.Osoby  ubiegające  się  o  przyznanie  zasiłku  szkolnego  przed  otrzymaniem  świadczenia 
składają oświadczenie, zgodnie z którym całość kwoty otrzymanej z tego tytułu zostanie 
przeznaczona na wydatki określone w decyzji administracyjnej

§6
660.W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, a w szczególności:
661.pożaru,
662.powodzi,
663.śmierci rodzica,
664.ciężkiej przewlekłej choroby,
665.wypadku,
przyznaje się zasiłek szkolny. 
2.   Świadczenia  pieniężnego udziela  się  za  pośrednictwem przelewu na  rachunek bankowy 
wnioskodawcy lub wypłaty w kasie Urzędu.

§7
666.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
667.Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Opolskiego  oraz 

dodatkowo  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  oraz  w  każdej  placówce  oświatowej 
prowadzonej przez gminę.

668.Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  opublikowania  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego i z tym dniem traci moc uchwała nr XXV/161/05 
Rady  Gminy  w  Zębowicach  w  sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice.

 

Uchwała nr XXXIX/248/2006
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 14 września 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 162 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 
162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 
184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 
169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co 
następuje:



§ 1
W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 10000 zł:
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług – 10000 zł

§ 2
W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 110000 zł:
Dział 750 – Administracja publiczna – 110000 zł
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 110000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja instalacji co wraz 
z wymianą kotła grzewczego) – 110000 zł
ZMNIEJSZENIA w wysokości 100000 zł:
Dział 710 – Działalność usługowa – 100000 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 100000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 100000 zł

§ 3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zębowice na 2006 r. wynosi:
dochody – 7850952,00 zł
przychody – 329778,66 zł
wydatki – 7950972,66 zł
rozchody – 229758,00 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Uchwała Nr  XXXIX/249/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia  14 września 2006 r.

zmieniająca uchwałę    Nr XXXII/206/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia lokali 
użytkowych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/ oraz art. 13 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 
2603 z późn. zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XXXII/206/05  Rady Gminy w Zębowicach z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie  zbycia lokali użytkowych zapis pkt. 2 w § 1, który  brzmi:
„ -  lokal o pow. 60,5 m˛ położony w Łące 33 na działce Nr 25 k.m. 1,”
Zmienia się  na zapis:
„ -  lokal  o pow. 60,5 m˛ położony w Łące 33 na działce Nr 246/25 k.m. 2.”



§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu 
Gminy w Zębowicach oraz poszczególnych sołectw. 

                                                                         

UCHWAŁA NR XL/250/2006
Rady Gminy w Zębowicach z dnia 25 października 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 162 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. 
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 
i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) 
oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Dz. U. Nr 45 
poz. 319 i Nr 104 poz. 708) 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje: 

§ 1

W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16200 zł:
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 300 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 300 zł
§ 0830 – Wpływy z usług – 300 zł
2. Dział 852 – Pomoc społeczna – 900 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – 900 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 900 zł
3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 15000 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 15000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług – 15000 zł

§ 2

W  budżecie  gminy  na  2006  r.  dokonuje  się  zwiększenia  przychodów  
o kwotę 27632,76 zł - § 902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3

W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się zmniejszenia rozchodów 
o kwotę 28017,24 zł - § 962 – Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.



§ 4

W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 90862 zł, z tego:

- na zadania własne w wysokości 89962 zł:
1. Dział 600 – Transport i łączność – 20000 zł

- wynagrodzenia – 12000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 2500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5500 zł

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 5000 zł
3. Dział 750 – Administracja publiczna – 34650 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 34650 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 34650 zł
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7000 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 7000 zł

- wynagrodzenia – 1800 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2220 zł
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 2480 zł (zakup drabiny 

strażackiej)
5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2312 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 2312 zł

- wynagrodzenia – 1672 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 340 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 300 zł

6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 15000 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 15000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 15000 zł
7. Dział 852 – Pomoc społeczna – 6000 zł
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – 3800 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 3800 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2200 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 2200 zł
- na zadania zlecone w wysokości 900 zł:

1. Dział 852 – Pomoc społeczna – 900 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – 900 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 900 zł
ZMNIEJSZENIA w wysokości 19012 zł, z tego:

- na zadania własne w wysokości 19012 zł:
1. Dział 750 – Administracja publiczna – 11000 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 11000 zł

- § 6630 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – 11000 zł 
(realizacja projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”)

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2012 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja – 2012 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 2012 zł



3. Dział 852 – Pomoc społeczna – 6000 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 3000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 3000 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3000 zł

- wynagrodzenia – 3000 zł

§ 5

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zębowice na 2006 r. wynosi:
dochody – 7958351,00 zł
przychody – 357411,42 zł
wydatki – 8114021,66 zł
rozchody – 201740,76 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

UCHWAŁA NR XL/251/2006
Rady Gminy w Zębowicach z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy Zębowice za I półrocze

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708)

Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zakres i formę informacji przedstawianych przez Wójta Gminy Zębowice 
o przebiegu wykonania budżetu gminy Zębowice za I półrocze każdego roku budżetowego.

§ 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy powinna zawierać:
1. Plan  i  wykonanie  dochodów  w  pełnej  szczegółowości  klasyfikacji  budżetowej  

z wyodrębnieniem stanu zaległości wg wzoru:

Lp. Dział, rozdział 
paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Zaległość

1 2 3 4 5 6 7
1. Plan i wykonanie wydatków budżetowych (kwotowo i procentowo) w podziale na działy i 

rozdziały klasyfikacji  budżetowej  w szczegółowości zawartej  w uchwale budżetowej  wg 
wzoru:



Lp. Nazwa działu, 
rozdziału

Wydatki ogółem:
Plan

Wykonanie
%

Grupy wydatków wg uchwały budżetowej
Plan

Wykonanie
%

1 2 3 4
1. Plan i wykonanie inwestycji finansowanych z budżetu gminy wg wzoru:

Lp. Dział, rozdział, paragraf Zakres rzeczowy inwestycji Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5 6

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów wg wzoru:
Lp. Dział, rozdział, paragraf Plan Wykonanie
1 2 3 4

1. Analiza wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych i funduszy 
specjalnych w szczegółowości zawartej w uchwale budżetowej.

§ 3

Do zestawień tabelarycznych dołącza się część opisową objaśniającą wykonanie budżetu w 
poszczególnych rozdziałach oraz charakterystykę zakresu wykonania inwestycji.

§ 4

Traci moc uchwała Nr VII/53/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XL/252/2006
Rady Gminy w Zębowicach z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
162 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 
1568  i  Nr  177  poz.  1725,  z  2004  r.  Nr  102  poz.  1055,  Nr  116  poz.  1203  
i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128)

Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1



1. Kierownicy  jednostek  organizacyjnych  gminy  opracowują  projekty  planów  wydatków  i 
dochodów. 

2. Kierownicy  referatów,  samodzielni  pracownicy  samorządowi  opracowują  wycinkowe 
materiały planistyczne (wnioski) w zakresie wydatków i dochodów. 

3. Z  pisemnymi  wnioskami  o  dofinansowanie  zadań  publicznych  z  budżetu  gminy  mogą 
ponadto występować4.  stowarzyszenia, inne jednostki samorządowe, sołectwa itp. 

5. Materiały planistyczne (wnioski) powinny uwzględniać6.  kontynuację  zadań  
z poprzednich lat. 

7. W przypadku zadań (programów) planowanych do realizacji przez okres dłuższy niż rok 
budżetowy, materiały powinny zawierać8. :

- nazwę programu (zadania),
- cel zadania,
-  koszty  i  termin  realizacji,  z  podziałem  kwot  wydatków  na  rok  budżetowy  

i kolejne lata,
- nazwę jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację (koordynację) zadania.

1. Materiały  planistyczne  (wnioski)  opracowane  przez  wnioskodawców  przekazywane  
są Skarbnikowi Gminy w terminie do 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 2

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także na podstawie 
skalkulowanych dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa, opracowuje 
zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

§ 3

1. Na  podstawie  opracowanych  przez  Skarbnika  Gminy  materiałów,  uwzględnieniu 
przychodów i rozchodów, Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu w formie uchwały 
budżetowej w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych. 

2. Do projektu budżetu załącza się część3.  opisową  zawierającą  objaśnienia,  
w  szczególności  przyjęte  wskaźniki  budżetowe  i  inne  wskazówki  wykorzystane  do 
opracowania projektu

§ 4

1. Projekt  budżetu,  opracowany  w  formie  uchwały  budżetowej  wraz  z  informacją  
o stanie mienia komunalnego, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 
oraz lata następne i objaśnieniami, Wójt Gminy przedkłada, w terminie do dnia 15 listopada 
poprzedzającego rok budżetowy:

- Radzie Gminy – za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

1. Przewodniczący Rady – po otrzymaniu projektu budżetu – niezwłocznie przesyła  go do 
członków stałych komisji Rady Gminy. 

2. Komisje Rady Gminy niezwłocznie odbywają posiedzenia, na których formułowane są na 
piśmie  opinie  i  wnioski  o  projekcie  budżetu.  W  przypadku  zgłaszania  propozycji 
wprowadzenia do budżetu nowego wydatku istnieje obowiązek wskazania przez Komisję 
źródła jego finansowania. 

3. Opinie i wnioski Komisji Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy przedkłada Wójtowi 
Gminy, na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem sesji. 

4. Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rady Gminy i opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, przedkłada Radzie Gminy ostateczny projekt uchwały budżetowej. 



§ 5

Porządek  sesji  Rady Gminy,  na  którym rozpatrywany będzie  projekt  budżetu  powinien 
zawierać co najmniej następujące punkty:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2)  odczytanie  opinii  składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  

o projekcie uchwały budżetowej,
3)  odczytanie  opinii  i  wniosków Komisji  Rady Gminy przez  jej  Przewodniczących  lub 

Zastępców,
4) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych Komisji,
5) dyskusja nad wnioskami Komisji i głosowanie każdego wniosku osobno,

6) głosowanie całej uchwały budżetowej.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXI/163/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia procedury 
uchwalania budżetu gminy Zębowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XL/253/06
Rady Gminy w Zębowicach z dnia 25 października 2006r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/210/06 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2006r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 4 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 20001r. Nr 142, poz. 1591 z poz. zm./ oraz 
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. 
U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008/

Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1

Uwzględniając skargę Wojewody Opolskiego Nr PN III – KN – 0914 – 117/06 z dnia 6 
października 2006r. na uchwałę Nr XXXIII/210/06 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2006r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w na terenie Gminy Zębowice w uchwale 
tej skreśla się: 
§2, §3 pkt 3, 5, 15, §6, §7 pkt 1, 3, 4 zd. 1, pkt 5, 6, 8, 9, 10, § 8 pkt 5, 8, § 9 ust. 3, § 10 pkt 1, 2, 3, 
4, 7, 9, § 13 pkt 1, 3, §14 pkt 2, 3, 4, §15 ust. 3 lit. d wyrazy: „ estetyczne i ” , §16 pkt 1 zd. 2, pkt 2 
zd. 2, § 17 ust. 2, § 23, § 24 ust. 1, 4, 5, § 25 pkt 2 lit. d, § 26 pkt 7 i 8, § 29 wyrazy: „ponoszą też 
pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt”, § 30 ust. 1 lit. a od słów: „wpis w 
rejestrze ...”, § 30 ust. 1 lit. d, § 32 ust. 4 pkt 5 i 8 , § 36, § 37 ust. 1 i 2. 



§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice

Uchwała Nr I /1/06
Rady Gminy w Zębowicach

z  dnia 23 listopada 2006 roku
 

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy
 
 

         Na podstawie art. 19ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz  z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), Rada Gminy uchwala co następuje:
 

§ 1
 
Przewodniczącym  Rady Gminy w Zębowicach wybrano w głosowaniu  tajnym radną  Gabrielę 
Buczek, przy czym za wyborem głosowało 9 radnych.
 

§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 

Uchwała Nr I/2/06

Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 23 listopada 2006 roku

 
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 



 
         Na podstawie art. 19ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz  z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337/, Rada Gminy uchwala co następuje:
 

§ 1
 
Wiceprzewodniczącym  Rady  Gminy  w  Zębowicach  wybrano  w  głosowaniu  tajnym  radnego 
Zbigniewa Kula, przy czym za wyborem głosowało 15 radnych.
 

§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr I/3/06
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 23 listopada.2006 roku
 

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji
 
 
Na  podstawie  art.  19  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz. 
U.                 z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717   i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), Rada Gminy uchwala co następuje:
 

§ 1
 
 Przewodniczącym komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej wybrano             
w głosowaniu jawnym radną Mariannę Dylka.
 

§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

Uchwała Nr I/4/06
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 23 listopada 2006 roku
 

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji
 
Na podstawie art. 21ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759,                z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128,     Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), Rada Gminy uchwala co następuje:
 



§ 1
 
 Przewodniczącym komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa                 i porządku 
publicznego wybrano w głosowaniu jawnym radnego Konrada Jendrzej.
 

§ 2
 
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr I/5/06

Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 23 listopada 2006 roku

 
 

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717                 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), Rada Gminy uchwala co następuje:
 

§ 1
 
 Przewodniczącym  komisji  budżetu  i  działalności  finansowej  oraz  gospodarki  komunalnej  i 
mieszkaniowej, handlu i usług wybrano w głosowaniu jawnym:
Radną Urszulę Skowronek.

 
§ 2

 
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr I /6//06
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 23 listopada 2006 roku
 

 
w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

 
 
Na podstawie art. 18a ust. 1 i art.21 ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,                  z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), Rada Gminy uchwala co 



następuje:
 

§ 1
 
 Przewodniczącym komisji   rewizyjnej wybrano w głosowaniu jawnym radnego  Jana 
Wodarczyka.

§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

U C H W A  A NR II/7/2006Ł

RADY GMINY w Z BOWICACHĘ
z dnia 04 grudnia 2006 r.

w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci.ś ś ś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnymą (z 2001 r. – 
Dz. U nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, 
poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568,nr 177, poz.1725; z 2004 
r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz.1055, Nr 181, poz. 1337) i art. 
5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych ł (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 
844) uchwala si , co nast puje:ę ę

§ 1.

Ustala si  roczne stawki podatku od nieruchomo ci w wysoko ci:ę ś ś
1. od gruntów: 

a) zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej, bez wzgl du na sposób ą ł ś ę
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 z  od 1 m2 powierzchnił
b) pod jeziorami, zaj tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65z  od ę ł
1 ha powierzchni;

c) pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku ł ę ł ł ś ż
publicznego przez organizacje po ytku publicznego – 0,32 z  od 1m2 powierzchni; ż ł
2) od budynków lub ich cz ci: ęś

1. mieszkalnych - 0,57 z  od 1m2 powierzchni u ytkowej; ł ż
b) zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ą ł ś
ich cz ci zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej – 15,50 z  od 1m2 powierzchnięś ę ł ś ł  
u ytkowej; ż

c) zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ę ł ś
materia em siewnym – 8,66 z  od 1m2 powierzchni u ytkowej; ł ł ż



d) zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze  ę ł ś ś ń
zdrowotnych - 3,75 z  od 1m2 powierzchni u ytkowej; ł ż
e) pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku ł ę ł ł ś ż
publicznego przez organizacje po ytku publicznego - 5,80 z  od 1m2 powierzchni u ytkowej;ż ł ż

2. od budowli – 2 % ich warto ci, okre lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawyś ś  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844). ł

§ 2

Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 r z tym dniem traci moc 
Uchwała Nr XXXI/193/2005 z dnia 28 listopada 2005r.

Uchwała nr II/8/2006

Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. nr 62 poz. 558, Dz.U. nr 113 poz. 
984, Dz.U. nr 153 poz. 1271 i Dz.U. nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz.U. nr 80 poz.717, Dz.U. nr 
162 poz. 1568 i Dz.U. nr 177 poz. 1725 ;z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 
1759; z 2005 r.. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 
1457, Nr 102, poz.1055, Nr 181, poz. 1337)) oraz art. 10 i art.12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( z 2006 r. Dz. U Nr 121, poz.844) Rada Gminy uchwala 
co następuje 

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:



I. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550 zł

b) powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie 950 zł

c) powyżej 9 ton 1.200 zł

II. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1) o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton 1.600 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton, 1.700 zł

2) o liczbie osi - trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton 1.600 zł

b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 25 ton 1.800 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton 1.900 zł

3) o liczbie osi – cztery i więcej

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton 1.800 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton 1.900 zł

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 31 ton 2.100 zł

d) równej lub wyższej niż 31 ton 2.200 zł

III. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o 
dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton: 

1) o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton 1.700 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton 1.800 zł

2) o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton 1.700 zł

b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 25 ton 1.900 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton 2.000 zł



3) o liczbie osi – cztery i więcej

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton 1.900 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton 1.950 zł

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton 2.368,25 zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton 2.452,80 zł

IV.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 700 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 900 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.100 zł

V. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą 
lub naczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

1. o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 1.400 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton 1.500 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton 1.600 zł

2. o liczbie osi - trzy

a) wyższej niż 12 ton a mniejszej 40 ton 1.500 zł

b) równej lub wyższej niż 40 ton 1.900 zł

VI. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

1. o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 1.500 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton 1.700 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton 1.937,76 zł

2. o liczbie osi – trzy

a) wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton 1.750 zł



b) równej lub wyższej niż 40 ton 2.527,57 zł

VII. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

-od 7 ton i poniżej 12 ton 1000 zł

VIII. Od przyczep lub naczep z zawieszenie neumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 

1. o liczbie osi - jedna

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 1.100 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton 1.200 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton 1.250 zł

2. o liczbie osi - dwie 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 tony 1.200 zł

b) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniejszej niż 38 ton 1.300 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton 1.400 zł

3. o liczbie osi - trzy 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton 1.200 zł

b) równej lub wyższej niż 38 ton 1.300 zł

IX. Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

1. o liczbie osi - jedna

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 1.150 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton 1.250 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton 1.300 zł

2. o liczbie osi - dwie 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 ton 1.300 zł



b) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton 1.400 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton, 1.700 zł 

3. o liczbie osi - trzy 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton 1.300 zł 

b) równej lub wyższej niż 38 ton 1.400 zł 

X. Od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzących; 

- mniejszej niż 30 miejsc - 1.000 zł

- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.500 zł

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane na potrzeby gminy i 
jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIV/86/2004 z dnia 23.03.2004 r. 
w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień 
od tego podatku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego

Uchwała Nr II/9/06
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 4 grudnia 2006r. 

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Zębowice

Na podstawie art. 25 ust. 4;6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 
Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 
r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), w związku z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu 



gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Radnym Rady Gminy Zębowice przysługują diety w następującej wysokości:
1)  przewodniczącemu  Rady  –  miesięczna  równowartość  wysokości  minimalnego 

wynagrodzenia,  o jakim mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr. 200, poz. 1679 z poźn. zm)

2) wiceprzewodniczącemu Rady - miesięczna równowartość połowy kwoty, o której mowa w 
pkt. 1,

3) pozostałym radnym:
a) za udział w sesji Rady – równowartość 20% kwoty, o której mowa w pkt.1
b)  za  udział  w posiedzeniu  komisji  Rady –  10% kwoty,  o  której  mowa w pkt.1,  z  tym że 

przewodniczący komisji otrzymuje 15% kwoty, o której mowa w pkt 1.

§ 2

Diety za każdy miesiąc kalendarzowy, o których mowa w §1, wypłacone są radnym w terminie 
do ostatniego dnia  tego  miesiąca.  Jeżeli  w tym dniu  odbyła  się  sesja  Rady lub  posiedzenie 
komisji termin ten dla radynch, o których mowa w § 1 pkt. 3 przesuwa się na następny dzień 
roboczy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr II/11/02 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 5 grudnia 2002 roku w 
sprawie wysokości diet dla radnych Gminy Zębowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.

Uchwała Nr II/10/06
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 4 grudnia 2006r

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), oraz na podstawie § 7 ust. 
1a rozprządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i 
urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 1223 poz. 146 z późn. zmianami), Rada Gminy uchwala 
co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie dla Wójta Gminy w wysokości:



- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.500 zł
- dodatek funkcyjny w kwocie 1.400 zł
-  dodatek  specjalny  w  wysokości  30  %  łącznego  wynagrodzenia  zasadniczego  i  dodatku 

funkcyjnego
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 900 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr II/11/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), w związku z art. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1593 z późn. zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.  Upoważnia  się  przewodniczącego  Rady  Gminy  do  dokonywania  w  imieniu  pracodawcy 
wobec Wójta Gminy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

2. Czynności o których mowa w ust.1 dotyczą w szczególności:
1) wyrażania zgody na udział w kursach i szkoleniach,
2) udzielanie urlopów i zwolnień od pracy przewidzianych w Kodeksie pracy,
3) zlecanie wyjazdów służbowych poza teren gminy,

4) przyznawania świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy oraz innych 
należności wynikających z przepisów szczególnych.

§ 2

W razie nieobecności przewodniczącego upoważnia się wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
do dokonywania czynności wymienionych w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała Rady Gminy w 
Zębowicach  Nr  II/13/2002  z  dnia  5  grudnia  2002  roku  w  sprawie  upoważnienia 
przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 4



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr II/12/06
Rada Gminy w Zębowicach
z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie składu osobowego komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki 
komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług Rady Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.  
128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), oraz § 25 Statutu Gminy Zębowicez dnia 24 lutego 
2003r (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 23 poz. 568), Rada Gminy uchwala co 
następuje:

§ 1

Powołuje się komisję budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i 
mieszkaniowej, handlu i usług w składzie:
1. Skowronek Urszula - przewodniczący
2. Dylka Marianna - członek
3. Jendrzej Konrad - członek
4. Karońska Krystyna - członek

5. Wodarczyk Jan - członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała Nr II/13/06
Rada Gminy w Zębowicach
z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie składu osobowego komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia
i opieki społecznej Rady Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 



142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.  
128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), oraz § 25 Statutu Gminy Zębowice dnia 24 lutego 
2003r (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 23, poz. 568), Rada Gminy uchwala co 
następuje:

§ 1

Powołuje się komisję oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej w składzie:
1. Dylka Marianna - przewodniczący
2. Karońska Krystyna - członek
3. Kubica Joachim - członek
4. Respondek Gabriela - członek

5. Skowronek Urszula – członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała Nr II/14/06
Rada Gminy w Zębowicach
z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.  
128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), oraz § 25 Statutu Gminy Zębowice dnia 24 lutego 
2003r (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 23, poz. 568), Rada Gminy uchwala co 
następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Wodarczyk Jan - przewodniczący
2. Czeredrecki Edyta - członek
3. Dragon Marcin - członek
4. Jośko Zygmunt - członek

5. Ledwig Damian - członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała Nr II/15/06
Rada Gminy w Zębowicach
z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie składu osobowego komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, 
prawa i porządku publicznego Rady Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.  
128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337), oraz § 25 Statutu Gminy Zębowice dnia 24 lutego 
2003r (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 23, poz. 568), Rada Gminy uchwala co 
następuje:

§ 1

Powołuje się komisję rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego w 
składzie:
1. Jendrzej Konrad - przewodniczący
2. Czeredrecki Edyta - członek
3. Larisz Norbert - członek
4. Respondek Gabriela – członek

5. Rybol Wilhelm – członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

U C H W A Ł A    N R   III/16/2006
Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2007 r.



     Na podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  4,  pkt  9  lit.  „d” oraz  lit.  „i”,  art.  51 ust.  1  i  2  ustawy  
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. 
U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.  
Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 
poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Dz. U. 
Nr  17  poz.  128  i   Nr  181  poz.  1337)  oraz  art.  165,  art.  184  i  art.  188  
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, 
Dz.  U.  Nr  169  poz.  1420,  z  2006  r.  Nr  45  poz.  319,  Nr  104  poz.  708,  Nr  170  poz.  1217  
i 1218 i  Nr 187 poz. 1381)

Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet gminy Zębowice na 2007 r.

§ 2

Dochody budżetu gminy określa załącznik Nr 1 w wysokości 7720001 zł, w tym dotacje na 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 1020293 zł

§ 3

Wydatki  budżetu  gminy  w  układzie  rodzajowym  określa  załącznik  Nr  2  w  wysokości 
8918264 zł, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 1020293 
zł.

§ 4

Źródłem  finansowania  deficytu  budżetu  w  wysokości  1198263  zł  będą  kredyty 
długoterminowe na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowej i dróg.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie 50000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych  oraz  wydatki  w  kwocie  47500  zł  na  realizację  zadań  określonych  
w  gminnym  programie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  a  wydatki  na 
realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2500 
zł.

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 1896000 zł. Wykaz inwestycji gminnych oraz 
wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3.

§ 7

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70000 zł.

§ 8



Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w wysokości 14500 zł (załącznik Nr 4).

§ 9

Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  
w Zębowicach w wysokości 250700 zł (załącznik Nr 5).

§ 10

Ustala  się  dotację  przedmiotową dla  Zakładu Gospodarki  Komunalnej  i  Wodociągów w 
Zębowicach w wysokości 70000 zł z tytułu dopłaty do ceny 1 mł wody. 

§ 11

Ustala się dotacje:
669.Dz. 750 rozdział 75020 – 846 zł dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie,
670.Dz. 801 rozdział 80146 – 4500 zł dla Województwa Opolskiego,
671.Dz. 851 rozdział 85154 – 3000 zł na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi,
672.Dz.  852  rozdział  85295  –  60000  zł  dla  Stacji  Leczenia  i  Opieki  „Caritas”  Diecezji 

Opolskiej,
673.Dz. 926 rozdział 92605 – 20000 zł dla Ludowych Zespołów Sportowych.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:
674.zaciągania  w roku budżetowym krótkoterminowych kredytów i  pożyczek do wysokości 

50000 zł,
675.zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r. na łączną kwotę 
150000 zł,

676.dokonywania  zmian  w  planie  wydatków między rozdziałami  i  paragrafami  klasyfikacji 
wydatków w ramach danego działu,

677.przekazania  kierownikom  innych  jednostek  organizacyjnych  gminy  uprawnień  do 
dokonywania przeniesień w planie wydatków,

678.udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 27633 zł.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne 
(załącznik Nr 6).

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  01  stycznia  2007  r.  i  podlega  publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w 
Zębowicach.



Załącznik Nr 1 do uchwały 
Nr III/16/2006 Rady Gminy 
w Zębowicach z dnia 27 grudnia 2006 r.

DOCHODY ROK 2007 (w zł)

Lp.
                                                                       

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Paragraf Rozdział Dział

1 Dz.010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 0690 – wpływy z różnych opłat       20000

20000
20000

2 Dz. 020 – LEŚNICTWO

02001 – Gospodarka leśna 

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych oraz innych umów

 o podobnym charakterze

1000

1000
1000

3 Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE  W 
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40001 – Dostarczanie ciepła

§ 0830 – wpływy z usług

40002 – Dostarczanie wody

§0690 – wpływy z różnych opłat

18000

1200

18000

1200

19200

4 Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
§ 0690 – wpływy z różnych opłat
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze
§ 0830 – wpływy z usług
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych

        3000
        2000

      43300
65300

      25000

138600
138600

5 Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
75023 – Urzędy gmin

500
500

3500

           4000



§ 0690 – wpływy z różnych opłat
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 

3000
500

6 Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych
§ 0310 – podatek od nieruchomości
§ 0320 – podatek rolny
§ 0330 – podatek leśny
§ 0340 – podatek od środków transportowych
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych
§ 0310 – podatek od nieruchomości
§ 0320 – podatek rolny
§ 0330 – podatek leśny
§ 0340 – podatek od środków transportowych
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn
§ 0370 – podatek od posiadania psów
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej
§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej 
za czynności urzędowe
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 

        4000

363000
3000

69000
2500

180000
98000
15000
1500
3000
2000
2000

500
12000

10000
1500

560497
4000

4000

437500

314000

11500

564497
    

1331497

   7 Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
80104 – Przedszkola
§ 0690 – wpływy z różnych opłat
§ 0830 – wpływy z usług
80110 – Gimnazja
§ 0830 – wpływy z usług

      

      30000
      16000

        1500

      46000

        1500

47500

8 Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
 na sprzedaż alkoholu 50000

      
      50000

50000

9 DZ.852 – POMOC SPOŁECZNA        170000



85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin

85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin
85295 – Pozostała działalność
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących gmin

60000

82000

      28000

60000

82000

28000

10 Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA

85401 – Świetlice szkolne
§ 0830 – wpływy z usług      50000

50000

50000

11 RAZEM DOCHODY WŁASNE (1 – 10 ) 1831797 1831797     1831797
12 Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej 
dla gmin
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa
75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej
dla gmin 
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

2744537

2001219

122155

2744537

2001219

122155

4867911

13 RAZEM SUBWENCJE (12) 4867911 4867911 4867911
14 Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 64630

64630
64630

15 Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 663

663

663

16 Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75414 – Obrona cywilna
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz  innych zadań zleconych gminie 
ustawami 1000

1000
1000

17 Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

954000



ubezpieczenia społecznego
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia
 z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami
85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami

902000

7000

45000

902000

7000

45000

18 RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE
( 14– 17 )

1020293 1020293 1020293

19 OGÓŁEM DOCHODY
( 11+ 13 + 18 )

7720001 7720001 7720001

20 PRZYCHODY: 1400000

21 OGÓŁEM (19+20) 9120001

Załącznik Nr 2 do 
uchwały
Nr III/16/2006
Rady Gminy w 
Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2006 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2007 R.

     Wydatki ogółem W tym wydatki:
      W tym:   
Lp. Nazwa działu, rozdziału Działu Rozdziału majątkowe Bieżące Wynagrodz. Pozostałe Obsługa 
  (4+5)  (6+7+8+9) I pochodne Wydatki Dotacje Długu 
     Wynagrodz. Bieżące  (odsetki)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Dział 010 - ROLNICTWO I 
ŁOWIECTWO 832 000       
Rozdział 01010 – 
INFRASTRUKTURA      
WODOCIĄGOWA I 
SANITACYJNA WSI  830 000 830 000   
Rozdział 01030 – IZBY 
ROLNICZE  2 000 2 000 2 000  
2. Dział 400 -WYTWARZANIE 
I ZAOPATRYWANIE         
W ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I 

     



WODĘ
Rozdział 40001 – 
DOSTARCZANIE CIEPŁA 18 000 18 000 18 000 5 100 12 900  
3. Dział 600 – TRANSPORT I 
ŁĄCZNOŚĆ 1 035 000       
Rozdział 60016 – DROGI 
PUBLICZNE GMINNE  375 000 275 000 100 000 30 000 70 000  
Rozdział 60017 – DROGI 
WEWNĘTRZNE  660 000 660 000     
4. Dział 700 – 
GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 96 000       
Rozdział 70005 – 
GOSPODARKA GRUNTAMI
I NIERUCHOMOŚCIAMI  96 000 96 000 42 000 54 000  
5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA 100 000       
Rozdział 71004 – PLANY 
ZAGOSPODAROWANIA      
PRZESTRZENNEGO  100 000 100 000 100 000  
6. Dział 750 – 
ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 1 398 835       
Rozdział 75011 – URZĘDY 
WOJEWÓDZKIE  75 370 75 370 61 070 14 300  
Rozdział 75020 – 
STAROSTWA POWIATOWE  846 846 846 
Rozdział 75022 – RADY 
GMIN  40 000 40 000 40 000  
Rozdział 75023 – URZĘDY 
GMIN  1 259 619 11 000 1 248 619 903 200 345 419  
Rozdział 75095 – 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  18 000 18 000 18 000  
Rozdział 75075 – 
PROMOCJA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO  5 000 5 000 5 000  
7. Dział 754 – 
BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE         
I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 65 000     
Rozdział 75412 – 
OCHOTNICZE STRAŻE      
POŻARNE  65 000 65 000 11 400 53 600  
8. Dział 756 – DOCHODY OD 
OSÓB         
PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD      
INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH      
 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI      
 ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM 15 000     
Rozdział 75647 – POBÓR 
PODATKÓW, OPŁAT      
I NIEPODATKOWYCH 
NALEŻNOŚCI      

BUDŻETOWYCH  15 000 15 000 15 000  
9. Dział 757 – OBSŁUGA 
DŁUGU PUBLICZNEGO 30 542       



Rozdział 75702 – OBSŁUGA 
PAPIERÓW      
WARTOŚCIOWYCH, 
KREDYTÓW
I POŻYCZEK JST  30 542 30 542   30 542
10. Dział 801 – OŚWIATA I 
WYCHOWANIE 3 221 091       
Rozdział 80101 – SZKOŁY 
PODSTAWOWE,   1 677 891 120 000 1 557 891 1 250 000 307 891  
W tym projekt „ SZKOŁA 
MARZEŃ”  14 000 14 000 10 000 4 000  
Rozdział 80104 – 
PRZEDSZKOLA  511 000 511 000 383 600 127 400  
Rozdział 80110– GIMNAZJA, 
w tym projekt  909 000 909 000 676 000 233 000  
„ SZKOŁA MARZEŃ”  24 000 24 000 16 000 8 000  
Rozdział 80113 – 
DOWOŻENIE UCZNIÓW      
DO SZKÓŁ  99 500 99 500 7 500 92 000  
Rozdział 80146 – 
DOKSZTAŁCANIE I DOSKO-      
NALENIE NAUCZYCIELI  16 700 16 700 12 200 4 500 
Rozdział 80195 – 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  7 000 7 000 7 000  
11. Dział 851 – OCHRONA 
ZDROWIA 50 000       
Rozdział 85153 – 
ZWALCZANIE NARKOMANII  2 500 2 500 2 500  
Rozdział 85154 – 
PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI  47 500 47 500 44 500 3 000 
12. Dział 852 – POMOC 
SPOŁECZNA 453 000       
Rozdział 85214 – ZASIŁKI I 
POMOC W NATURZE      
ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA      
EMERYTALNE I RENTOWE  120 000 120 000 120 000  
Rozdział 85215 – DODATKI 
MIESZKANIOWE  4 000 4 000 4 000  
Rozdział 85219 -  OŚRODKI 
POMOCY      
SPOŁECZNEJ  200 000 200 000 179 400 20 600  
Rozdział 85228 – USŁUGI 
OPIEKUŃCZE      
I SPECJALISTYCZNE 
USŁUGI OPIEKUŃCZE  5 000 5 000 5 000   
Rozdział 85295 – 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  124 000 124 000 64 000 60 000 
13. Dział 854 -EDUKACYJNA 
OPIEKA WYCHOWAWCZA 120 500       
Rozdział 85401 – ŚWIETLICE 
SZKOLNE  120 500  120 500 56 500 64 000   
14. Dział 900 – 
GOSPODARKA 
KOMUNALNA 253 000       
I OCHRONA ŚRODOWISKA      
Rozdział 90001 – 
GOSPODARKA ŚCIEKOWA      
I OCHRONA WÓD  20 000 20 000 20 000  
Rozdział 90003 – 
OCZYSZCZANIE MIAST I 

 18 000 18 000 18 000  



WSI
Rozdział 90004 – 
UTRZYMANIE ZIELENI      
W MIASTACH I GMINACH  5 000 5 000 5 000  
Rozdział 90015 – 
OŚWIETLENIE 
ULIC,PLACÓW      
I DRÓG  140 000 140 000 140 000  
Rozdział 90017–ZAKŁADY 
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ  70 000 70 000  70 000 
15. Dział 921 – KULTURA I 
OCHRONA         
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 120 003     
Rozdział 92109 – DOMY I 
OŚRODKI KULTURY,      
ŚWIETLICE I KLUBY  50 000 50 000 14 400 35 600  
Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI  40 003 40 003 25 703 14 300  
Rozdział 92195 – 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  30 000 30 000 30 000  
16. Dział 926 – KULTURA 
FIZYCZNA I SPORT 20 000       
Rozdział 92605–ZADANIA W 
ZAKRESIE KULTURY         
FIZYCZNEJ I SPORTU  20 000 20 000  20 000 
17. RAZEM WYDATKI NA 
ZADANIA WŁASNE 7 827 971 7 827 971 1 896 000 5 931 971 3 650 873 2 092 210 158 346 30 542

(1-16)
        

18.Dział 750 – 
ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 64 630       
Rozdział 75011 – URZĘDY 
WOJEWÓDZKIE  64 630 64 630 64 630   
19. Dział 751- URZĘDY 
NACZELNYCH ORGANÓW      
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY      
PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 663     
Rozdział 75101 – URZĘDY 
NACZELNYCH         
ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA

 663 663 663   

20. Dział 754 – 
BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE
I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 1 000       
Rozdział 75414 – OBRONA 
CYWILNA

 1 000 1 000 1 000  

21. Dział 852 – POMOC 
SPOŁECZNA 954 000       



Rozdział 85212 – 
ŚWIADCZENIA RODZINNE, 
ZALICZKA ALIMENTACYJNA
ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA 
EMERYTALNE I RENTOWE 
Z 
UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO  902 000 902 000 24 000 878 000  
Rozdział 85213 – SKŁADKI 
NA 
UBEZPIECZENIE 
ZDROWOTNE OPŁACANE
ZA OSOBY POBIERAJĄCE 
NIEKTÓRE
ŚWIADCZENIA Z POMOCY 
SPOŁECZNEJ
ORAZ NIEKTÓRE 
ŚWIADCZENIA RODZINNE  7 000 7 000 7 000   
Rozdział 85214–ZASIŁKI I 
POMOC W NATURZE         
ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZNIA 
EMERYTALNE         
 I RENTOWE  45 000 45 000 45 000  
22. RAZEM WYDATKI NA 
ZADANIA ZLECONE         

(18-21) 1 020 293 1 020 293 1 020 293 96 293 924 000  

23. OGÓŁEM (17+22) 8 848 264 8 848 264 1 896 000 6 952 264 3 747 166 3 016 210 158 346 30 542

24. Dział 758 – RÓŻNE 
ROZLICZENIA  
Rozdział 75818-REZERWY 
OGÓLNE I CELOWE 70000
25. RAZEM WYDATKI 
(23+24) 8918264

26. ROZCHODY:  
§ 962 – Pożyczki udzielone 
na finansowanie zadań  
Realizowanych z udziałem 
środków pochodzących  
Z budżetu Unii Europejskiej 27633
§ 992 – Spłaty otrzymanych 
krajowych pożyczek  
I kredytów 174104

27. RAZEM ( 25+26) 9120001

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr III/16/2006 
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2006 r.

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH
Z BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE W 2007 R.



Lp.     Dział, 
rozdział, paragraf Zakres rzeczowy  inwestycji Kwota w zł

1. 010-01010-6050 Kanalizacja gminy Zębowice 30000

2. 010-01010-6050 Budowa sieci wodociągowej dla wsi Osiecko oraz 
zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym 800000

3. 600-60016-6050 Budowa dróg:
6. w Kadłubie Wolnym – nr dz. 917/2, 917/1 o dł. 

1657 mb
7. w Knieji – nr dz. 713/267 o dł. 400 mb
8. w Siedliskach – nr dz. 170, 169, 209 o dł. 740 mb

275000

4. 600-60017-6050 w Zębowicach – nr dz. 770/9, 373/5
w Kadłubie Wolnym – nr dz.  673, 760, 759, 721, 726, 

630
w Radawiu – nr dz. 358/1, 373/1, 103/17, 6
w Knieji – nr dz. 622/96, 117, 712/147, 710/147, 

708/172, 293, 297, 709/172, 315/204
w Poczołkowie – nr dz. 376/60, 75, 359/72, 38, 

115/37, 114/37, 5
w Pruskowie – nr dz. 33 
w Osiecku – nr dz. 260/115, 257/149, 255/91
w Siedliskach – nr dz. 126, 119, 1414/1 – 1414/10

660000

5. 750-75023-6630 Realizacja projektu „eUrząd dla mieszkańca 
Opolszczyzny”

11000

6. 801-80101-6050 Budowa sali gimnastycznej w Zębowicach 70000
7. 801-80101-6050 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły wraz 

z tynkiem w Radawiu
33000

8. 801-80101-6050 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły wraz 
z tynkiem w Zębowicach

17000

9. OGÓŁEM (1-8) 1896000

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr III/16/2006
z dnia 27 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                                                                                                                          w złotych
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku 8601.-
II. Przychody 5899.-

1.
Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego 
korzystania ze środowiska

5899.-

III. Razem 14500.-
IV. Wydatki 14500.-

1.
Urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, 
zakrzewień oraz parków wiejskich:
     -  zakup drzewek i krzewów 

8000.-



2.
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym 
wykorzystywaniem oraz ze składowaniem odpadów:
     -  akcja „sprzątanie świata”

1000.-

3. Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy 
(wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom)

5500.-

V. Stan środków na koniec roku 2007r. 0.-
VI. Razem 14500.-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 
III/16/2006
Rady Gminy 
w Zębowicach 
z dnia 27 grudnia 2006 r.

P L A N      P R Z Y C H O D Ó W    I     W Y D A T K Ó W     
Z A K Ł A D U     B U D Ż E T O W EG O    N A   2007 R.

(w zł)

Lp. Wyszczególnienie

Dz. 900 – Gospodarka komunalna
 i ochrona środowiska 

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki 
komunalnej

1 2 3
1. Stan środków obrotowych na początku roku 15000
2. Przychody ogółem

z tego:
dochody własne 
dotacja

235700

165700
70000

3. Razem (1+2): 250700
4. Wydatki ogółem:

z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pozostałe wydatki bieżące
wydatki majątkowe

241015

64135
126880
50000

5. Stan środków obrotowych na koniec roku (3-4) 9685

UCHWAŁA NR III/17/2006
Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  4  i  art.  61  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz.  558,  Nr  113  poz.  984,  Nr  162  poz.  984,  Nr  153  poz.  1271  i  Nr  214  poz.  1806,  
z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 177 poz. 1725, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 



Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. 
Nr  17  poz.  128)  oraz  art.  165  i  184  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 
319 i Nr 104 poz. 708) 

Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 89669 zł:
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3100 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 3100 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3100 zł

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną – 1800 zł
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 1800 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 1800 zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3600 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3600 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki – 3600 zł

4. Dział 750 – Administracja publiczna – 2600 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2600 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 2600 zł

5. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 31500 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych – 19000 zł
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19000 zł
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych – 12500 zł
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn – 11000 zł
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1500 zł

6. Dział 758 – Różne rozliczenia – 47069 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
- 11960 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 11960 zł
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 27109 
zł
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 27109 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 8000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki – 8000 zł

ZMNIEJSZENIA  w wysokości 2000 zł, z tego:
1. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2000 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw – 2000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 2000 zł
 



§ 2

W budżecie gminy na 2006 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 227868 zł, z tego:
1. Dział 600 – Transport i łączność2.  – 145500 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne – 137500 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup koparkoładowarki – 
137500 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 8000 zł

ｧ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg: w Kadłubie Wolnym – nr dz. 
917/1, 673, 760, 759, 721, 726, 710/147w Knieji – nr dz. 622/96, 117, 712/147, 708/172, 293, 297, 
709/172, 315/204, w Osiecku – nr dz. 260/115, 257/149, 255/91 
w Poczołkowie – nr dz. 376/60, 75 w Radawiu – nr dz. 358/1, 103/17, 6, 368/1, w Siedliskach – nr 
dz. 170, 169, 209, w Zębowicach – nr dz. 770/9, 373/5) – 8000 zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 800 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 800 zł
- wynagrodzenia – 800 zł

4. Dział 750 – Administracja publiczna – 38909 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin – 5000 zł
− pozostałe wydatki bieżące – 5000 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 33909 zł
− pozostałe wydatki bieżące – 24909 zł
− § 6060 – Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki – 9000 

zł
     4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 42659 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1000 zł
− wynagrodzenia – 1000 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – 41659 zł
− pozostałe wydatki bieżące – 41659 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 140199 zł, z tego:
1. Dział 600 – Transport i łączność2.  – 8000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8000 zł

ｧ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg: w Kadłubie Wolnym 
– nr dz. 917/1, 673, 760, 759, 721, 726, w Knieji – nr dz. 622/96, 117, 712/147, 708/172, 
293, 297, 709/172, 315/204, w Radawiu – nr dz. 358/1, 103/17, 6, w Siedliskach – nr dz. 
170, 169, 209, w Zębowicach – nr dz. 770/9, 373/5) – 8000 zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 5000 zł
3. Dział 750 – Administracja publiczna – 35000 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 25000 zł

• wynagrodzenia – 25000 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 10000 zł

• wynagrodzenia – 10000 zł 
4. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 
5000 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 5000 zł
• pozostałe wydatki bieżące – 5000 zł



5. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 5000 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego – 5000 zł

• pozostałe wydatki bieżące – 5000 zł
6. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 60699 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 60699 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 29699 zł

ｧ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej) – 
30000 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola – 1000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 1000 zł

7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12000 zł
Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 12000 zł

• wynagrodzenia – 9300 zł
• pochodne od wynagrodzeń – 1900 zł
• pozostałe wydatki bieżące – 800 zł

8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2000 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2000 zł

• pozostałe wydatki bieżące – 2000 zł
9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7500 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki – 7500 zł

• pozostałe wydatki bieżące – 7500 zł  

§ 3

Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach – dział 900 – Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska – rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej:

1. Wydatki:
zmniejszenie o kwotę 2700 zł, z tego:
− wynagrodzenia o kwotę 2000 zł
− pozostałe wydatki bieżące o kwotę 700 zł

zwiększenie o kwotę 2480 zł:
− pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2480 zł

2. Stan środków obrotowych na koniec roku: zwiększenie o kwotę 220 zł

§ 4

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Zębowice na 2006 r. wynosi:

 dochody – 8251989,00 zł
 przychody – 357411,42 zł
 wydatki – 8407659,66 zł
 rozchody – 201740,76 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.



Uchwała Nr III/ 18 /06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2006 roku 

w sprawie :  powołania przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia 
       Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie 

Na podstawie art.70 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, z późn. zm./ i  § 11 Statutu Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w 
Turawie, Rada Gminy w Zębowicach  u c h w a l a  co następuje 

§ 1 

1. Deleguje się jako przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin
            „Dolna Mała Panew” następujące osoby :

      1. Gabrielę Buczek – Przewodniczącą Rady Gminy

      2.  Edytę Czeredrecki – Radna Rady Gminy

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała Nr II/20/02
Rady Gminy w Zębowicach z  dnia  5  grudnia  2002 roku w sprawie  powołania  przedstawicieli 
Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin”Dolna Mała Panew”.

Uchwała nr III/19/2006
Rady Gminy Zębowice

z dnia 27.12.2006 r.

w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi 
na 2007 rok"

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 96 poz. 
873 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Zębowicach uchwala:

§1



Uchwala się „Program Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 
rok” zgodnie z załącznikiem .

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik do Uchwały Nr III/19/2006

Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27.12.2006 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZĘBOWICE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

NA 2007 ROK

I. WPROWADZENIE

Gmina  Zębowice  dąży  w  swych  działaniach  do  równomiernego  rozwoju  Gminy 

oraz  poprawy warunków życia  jej  mieszkańców.  Efektywne  zarządzanie  nie  jest  możliwe  bez 

współudziału  i  akceptacji  ze  strony  obywateli.  Społeczna  aktywność  lokalnych  inicjatyw 

obywatelskich  przyczynia  się  do pełniejszego zaspokajania  potrzeb  wspólnoty oraz do rozwoju 

poczucia  odpowiedzialności  za  przyszłość  Gminy.  Elementem  sprawnego  zarządzania  jest 

zwiększenie  bezpośredniego  udziału  mieszkańców  w  tworzeniu  i  realizacji   lokalnej  polityki 

społecznej.  Zasady  współdziałania  władz  samorządowych  z  przedstawicielstwami  lokalnych 

organizacji  obywatelskich  zawiera  Program  Współpracy  Gminy  Zębowice    z  Organizacjami 

Pozarządowymi na 2007 rok.

Program jest elementem długofalowej strategii rozwoju Gminy. 

I. CEL  PROGRAMU

Celem  programu  jest  budowanie  partnerstwa  między  Gminą  Zębowice  i  organizacjami 

pozarządowymi w celu pełnej realizacji zadań publicznych poprzez:

679.włączenie  tych  podmiotów  do  działalności  społecznie  użytecznej,  na  rzecz  pożytku 



publicznego, w realizację zadań Gminy Zębowice,

680. pełniejsze  zaspokojenie  potrzeb  społecznych,  a  przez  to  poprawę  jakości  życia 

mieszkańców Gminy Zębowice,

681.zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w procesie tworzenia polityki lokalnej,

682.umacnianie  w  świadomości  społecznej  poczucia  odpowiedzialności  za  siebie,  swoje 

otoczenie i wspólnotę lokalną,

683.integrację  podmiotów  polityki  lokalnej  obejmującej  swym  zakresem  sferę  zadań 

publicznych,

684.zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych.

III. ZAKRES PODMIOTOWY

Podmiotami  programu  są,  z  jednej  strony,  organy  samorządu  Gminy  Zębowice,  a  z  drugiej 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, tj.:

685.osoby prawne  i  jednostki  organizacyjne  działające  na  podstawie  przepisów o  stosunku 

Państwa do  Kościoła  Katolickiego w Rzeczypospolitej  Polskiej,  o  stosunku Państwa do 

innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz  o  gwarancjach  wolności  sumienia  i 

wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

686.stowarzyszenia  jednostek  samorządu  terytorialnego,  prowadzące,  odpowiednio  do 

terytorialnego zakresu działania organów samorządu Gminy Zębowice, działalność pożytku 

publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom tych organów.

W realizacji programu po stronie Gminy Zębowice uczestniczą:

1. Rada Gminy i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej 

Gminy,

2. Wójt  w  zakresie  realizacji  polityki  społecznej  i  finansowej  Gminy  Zębowice 

wytyczonej przez Radę Gminy,

3. Komisja  Konkursowa  w  zakresie  przeprowadzania  otwartego  konkursu  ofert  na 

realizację  zadań  zleconych  przez  Gminę  organizacjom  pozarządowym  oraz 

podmiotom,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku 

publicznego   i  o  wolontariacie  oraz  przedkładania  Wójtowi  Gminy  propozycji 

wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji,

4. Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie:

687.utrzymywania  kontaktów  między  władzami  samorządowymi  a  organizacjami 

pozarządowymi w celu ułatwienia bieżącego przepływu informacji,

688.koordynacji współpracy służb Urzędu Gminy z organizacjami pozarządowymi,

689.doradztwa władzom gminy w sprawach dotyczących sektora pozarządowego,



690.kreowania  koncepcji  współpracy  między  władzami  samorządowymi  a  organizacjami 

pozarządowymi.

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Gmina Zębowice prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy prowadzącymi, odpowiednio 

do terytorialnego zakresu działania organów Gminy Zębowice, działalność pożytku publicznego w 

zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

VI. FORMY I ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca  Gminy Zębowice  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami,  o  których  mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywać się będzie 

w szczególności w formach:

691.zlecania  organizacjom  pozarządowym  oraz  podmiotom  wymienionym  w  art.  3  ust.  3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych – 

na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie w formach:

692.powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji;

693.powierzania  wykonywania  zadań publicznych w szczególności  poprzez  zakup usług  na 

zasadach  i  w  trybie  określonych  w  przepisach  o  zamówieniach  publicznych,  przy 

porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania,

694.wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

695.Podstawowym  kryterium  decydującym  o  podjęciu  współpracy  z  organizacjami 

pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Zębowice lub na 

rzecz jej mieszkańców.

696.Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości, jawności, efektywności, 

uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne oddziaływania regulują 

przepisy prawa.

697. Zlecanie  realizacji  zadań  publicznych  organizacjom  pozarządowym  odbywa  się  po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzonego w oparciu o 

przepisy ustawy.

VII. ZADANIA PRIORYTETOWE GMINY ZĘBOWICE

Ustala się na 2007 rok następujące zadania priorytetowe Gminy Zębowice, które mogą być zlecone 



do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) wyrównywanie  szans  edukacyjnych  wśród  uczniów  szkół  podstawowych  i 

gimnazjalnych,

2)  wspieranie działań zmierzających do podtrzymywania tradycji i kultury mniejszości 

narodowych i etnicznych,

3) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

4) wspieranie działań na rzecz osób starszych;

5) upowszechnianie kultury fizycznej, w tym prowadzenie sportowych szkoleń dzieci i 

młodzieży oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej,

6)  promocja zdrowego trybu życia i działań z zakresu profilaktyki uzależnień,

7) wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

Lista  wymienionych zagadnień informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych 

kierunkach działań w roku 2007, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do

pozostałych  kryteriów należą:  wiarygodność,  wykazana  efektywność  i  skuteczność  w realizacji 

założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby. Organizacja pozarządowa 

może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, również takiego, które jest  

już  realizowane  w  inny  sposób,  w  tym  przez  organy  administracji  publicznej.  W  zakresie  

rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

VII. OCENA REALIZACJI PROGRAMU

Wójt  Gminy Zębowice  do  dnia  31 stycznia  2008 roku dokona oceny realizacji  tego  programu 

i przedłoży tę ocenę Radzie Gminy w Zębowicach.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

698.Program  reguluje  zasady  współdziałania  władz  samorządowych  z  organizacjami 

pozarządowymi w roku 2007.

699.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa 

uchwała budżetowa Rady Gminy na rok 2007.

700.Organizacja  pozarządowa  w  okresie  otrzymywania  dotacji  jest  zobowiązana  do 

zamieszczenia  w  swoich  materiałach  informacyjnych  zapisu  o  finansowaniu  lub 

dofinansowaniu zadania przez Gminę Zębowice.

701.W terminie do 30 września 2007 roku Rada Gminy uchwali roczny Program Współpracy 

Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok.



Uchwała  Nr III/20/06 
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia  27 grudnia  2006 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  na  rok 2007.

      Na postawie art.4 1 ustawy z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (teks jednolity Dz. U. z 2002 r.  Nr 147 poz.1231
z późn. zm./ art.6 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie /Dz. U. Nr 180 poz.1493/ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Zębowice 
na  rok 2007 stanowiący  załącznik  do niniejszej uchwały. 

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA  2007 ROK

Lp Kierunki 
działania, zadania

      Zakres i forma realizacji
Jednostki organizacyjne
biorące udział w 
realizacji zadań

Termin 
realizacji koszt

1.          2.                       3.                      4.       5.     6.
1. Zwiększenie 

dostępności 
pomocy 
terapeutycznej dla 
osób 
uzależnionych od
alkoholu.

1.Prowadzenie przy Urzędzie 
Gminy Zębowice Punktu 
Konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych, ich rodzin i ofiar 
przemocy w rodzinach / 
wyposażenie punktu w materiały, 
ksiązki, czasopisma/:

•1 wyposażenie punktu i 
lokalu,

•2 pełnienie dyżurów w 
punkcie 
konsultacyjnym przez 
terapeutę
uzależnień 

•1 dofinansowanie do 
Przychodni

      Odwykowej w   Ozimku i 
w Oleśnie,
•2 współpraca z Poradnią 

Odwykową w 
Oleśnie i Ozimku w celu 
objęcia
leczeniem ludzi z 
problemem alkoholowym 

Przewodnicząca Komisji
ds. Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Wójt Gminy Zębowice

Przewodnicząca Komisji 
RPA

Przewodnicząca Komisji 
RPA

2007r.

2007r.

2007r.

2007r.

500;

1000;

2500;

6600;



z Gminy Zębowice,
•1 zlecanie wykonania opinii 

w zakresie 
uzależnienia od alkoholu.

 2.Współpraca z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Oleśnie w sprawach dotyczących 
pomocy  prawnej i 
terapeutycznej rodzinom 
dotkniętym problemem 
alkoholowym.
 

2. Udzielanie 
rodzinom, w 
których występują 
problemy
alkoholowe, 
pomocy
psychospołecznej 
i prawnej,
a w szczególności 
ochrony przed 
przemocą w 
rodzinie.

1.Udzielanie informacji i porad 
prawno-administracyjnych 
osobom z problemami
alkoholowymi i będących 
ofiarami przemocy
w rodzinie w ramach punktu 
konsultacyjnego i GOPS

2.Współpraca z podmiotami 
tworzącymi system pomocy 
ofiarom przemocy domowej w 
ramach Ogólnopolskiego 
Pogotowia Dla Ofiar Przemocy 
Domowej NIEBIESKA KARTA.

3.Realizacja programów ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie.
5.Gabinet Psychologiczny w 
Oleśnie.

6.Prowadzenie gminnych 
ośrodków wsparcia.

GKRPA, 
Pracownicy socjalni 
GOPS
Przewodnicząca Komisji 
RPA

Komisariat Policji w 
Dobrodzieniu,
Poradnia Odwykowa w 
Oleśnie i Ozimku
Przewodnicząca Komisji
 RPA,

Wójt Gminy Zębowice,
Komisja RPA
Nauczyciele,
Ksiądz,
Lekarz,
GOPS,
Terapeuta uzależnień,
Psycholog,

ciągły

ciągły

2000;

1000;

500;

3. Prowadzenie 
profilaktycznej
działalności 
informacyjnej
i edukacyjnej, w 
zakresie 
rozwiązywania 
problemów
alkoholowych i 
przeciwdziałania 
narkomanii,
w szczególności 
dla dzieci i 
młodzieży w tym 
prowadzenie 

•1 Organizowanie i 
finansowanie szkolnych
programów 
profilaktycznych dot. 
problemów 
alkoholowych, , 
programów 
profilaktyczno-
wychowawczych
/teatr profilaktyczny/ dla 
uczniów szkół 
podstawowych i 
gimnazjalnych:
„ Stop przemocy i agresji 
rówieśniczej”,

Komisja RPA,
Dyrektor ZGSz,

Komisja RPA,
Dyrektor ZGSz

IIII-IV 
2007r.

VII-VIII
2007r.

1100;

5000;



zajęć sportowych, 
a także działań na 
rzecz dożywiania 
dzieci 
uczestniczących 
w pozalekcyjnych 
programach 
opiekuńczo-
wychowawczych 
i 
socjoterapeutyczn
ych.

„ Zagrożenia oraz wady 
dziś schowamy do 
szuflady”,
„ Bezpieczna szkoła i 
dom”.

•2 zorganizowanie kolonii 
edukacyjno-
rozwojowych, 
terapeutycznych dla 
dzieci biednych , z rodzin 
zagrożonych patologią 
społeczną   ze szkół 
podstawowych i 
gimnazjum,

•3 zorganizowanie w 
szkołach konkursów 
literackich o 
przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi
 i plastycznych na plakat 
„ Dziękuję – Nie”.

•4 promowanie zdrowego 
trybu życia poprzez
- prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych: siatkówka, 
tenis stołowy,
- finansowanie zajęć na 
siłowni,

•5 Turniej Ruchu 
Drogowego/ zakup 
nagród, broszur/

•6 dofinansowanie  rajdów 
pieszych i rowerowych, 
wycieczek 
krajoznawczych
szkolnych  oraz 
wycieczek wakacyjnych 
dla  

            dzieci biednych , z rodzin 
patologicznych
            /m.in. na koszty 
transportu, bilety wstępu, 
            posiłki/  propagujących 
idee trzeźwości i akty-
            wnego wypoczynku.

Komisja RPA,
szkoły

nauczyciele w-f

Komendant Policji
Dyr.ZGSz,

Komisja RPA,
Dyrektor PP,
Dyrektor ZGSz.

Dyrektor ZGSz,
nauczyciele wych. 
fizycznego

GOPS, Komisja RPA

2007r

ciągły

II kwartał 
2007r.

2007r.

2007r.

2007r.

200;

3000;

200;

200;

2000;

800;



•1 organizowanie imprez 
m.in.  pod hasłem” 
Zachowaj Trzeźwy 
umysł”,

 
- Dzień Dziecka- 
zorganizowanie rajdów 
rowerowych, biwaków , 
wycieczek/ m.in. zakup 
posiłków, biletów wstępu, 
koszty transportu, nagród/ 
promując idee trzeźwości 
i aktywnego 
wypoczynku.

•2 dofinansowanie Akcji 
Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym.

4

.

Wspomaganie 
działalności
instytucji, 
stowarzyszeń i 
osób
fizycznych, 
służącej
rozwiązywaniu 
problemów 
alkoholowych.

Systematyczne rozwijanie 
współpracy stowarzyszeń
z lokalnymi społecznościami,
aktywne włączenie ich w 
realizację określonych
przedsięwzięć w ramach 
gminnego programu:

•3 organizowanie imprez 
kulturalnych dla dzieci, 
młodzieży, społeczeństwa 
z naszego 
terenu poprzez 
zorganizowanie koncertu,
rozgrywek sportowych z 
okazji Dni Zębowic 
promując zdrowy styl 
życia,

•4 dofinansowania do 
zakupu wyposażenia 
świetlic wiejskich,

•5 realizacja szkoleń dla 
członków komisji, 
różnych grup 
zawodowych np. 
nauczycieli.

Wójt Gminy,
Komisja RPA,
Dyrektor ZGSz,
Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi, Przyjaciół Osób 
Sprawnych Inaczej
Komisja RPA

Przewodnicząca Komisji 
RPA

2007r.

2007r.

2007r.

13500;

1500;

700;

5. Podejmowanie 
interwencji
W związku z 
naruszeniem 
przepisów 
określonych w 
art..13′ i 15 
ustawy oraz 

Dotyczy zakazu reklamy i 
promocji na obszarze kraju 
napojów alkoholowych, z 
wyjątkiem piwa, którego reklama 
i promocja jest dozwolona, pod 
warunkiem, iż nie jest kierowana 
do małoletnich,
- prowadzenie kontroli w 

 Komisja RPA ciągły



występowanie 
przed sądem w 
charakterze 
oskarżyciela 
publicznego.

punktach sprzedaży napojów 
alkoholowych,
 - szkolenie sprzedawców – 
podmiot ubiegający się o 
zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych jest 
  zobowiązany do nieodpłatnego 
szkolenia z zakresu 
podstawowych wiadomości 
dotyczących profilaktyki
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

6. Wspieranie 
zatrudnienia
socjalnego 
poprzez 
organizowanie i 
finansowanie 
Centrów 
Integracji 
Społecznej.

Dofinansowanie Centrum 
Integracji Społecznej lub
klubów Integracji Społecznych.

Wójt Gminy
wg 
potrzeb

7. Działalność 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Wydatki związane z 
działalnością Gminnej Komisji
 - wydatki z tytułu wynagrodzeń 
za komisje,
 - koszty delegacji,

Ciągły
w/g 
potrzeb

5000;

200;

8. ogółem 47500;

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok jest 
integralną częścią gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Harmonogram wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  i  Narkomanii w Gminie Zębowice

Planowane dochody: 50 000 zł

1. Realizacja programów i teatrów profilaktycznych w szkołach.....................................1100 zł

2. Gabinet Psychologiczny……………………………………………………………….500 zł

3. Realizacja programow ochrony ofiar przemocy – psycholog…………………………1000zł

4. Prowadzenie profilaktyki i dział. Edukacyjnej w szkołach i przedszkolach…………..1000zł

5. Promocje zdrowego stylu życia – prowadzenie gm. siłowni i zajęć sportowych ........3000 zł

6. Zajęcia w szkołach propagujące trzeźwość ..................................................................2600 zł

7.Realizacja zadań na rzecz przeciwdziałania narkomanii w gminie  .............................2500 zł

8. Wynagrodzenie Biegłego..............................................................................................6600 zł

9. Wynagrodzenie Komisji................................................................................................5000 zł 

10. Współpraca z Policją...................................................................................................2000 zł



11. Dofinansowanie Poradni Odwykowych (OLESNO, OZIMEK) ................................2500 zł

12.Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży ..............................................   5000 zł 

13.Zakup podręczników na potrzeby i GOPS................................................................... 500 zł

14.Wyjazdy służbowe................................................................................................... … 200zł

15.Szkolenia członków komisji i instytucji współpracujących z GKRPA......................   700zł

16.Działalność kulturalna na rzecz społeczeństw Gminy………………………………15000zł

17. Dofinansowanie Akcji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym………………………800zł

                                                                                 Razem             50 000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 01 stycznia 2007 r.

                                      Uchwała Nr  III/21/06                                       
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie: uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok

Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałania narkomanii /Dz.U. 
nr 179 poz.1485 / Rada Gminy  w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1

702.Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok stanowiący załącznik 
do uchwały.

703.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi część gminnej strategii społecznej.

GMINNY PROGRAM  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA  2007  ROK

Lp
Kierunki 
działania, 
zadania

Zakres i forma realizacji
Jednostki organizacyjne 

biorące udział w realizacji
zadań

Termin 
realizacji Koszt

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Zwiększenie 

poziomu wiedzy 
społeczeństwa na 
temat
problemów 
związanych

- zakup i upowszechnianie 
materiałów informacyjno- 
edukacyjnych zakresu 
promocji zdrowia i 
profilaktyki narkomanii, 
AIDS,

GKRPA,
Szkoły,
GOPS,
Policja,

ciągły
 300;



z używaniem 
środków 
psychoaktywnych i 
możliwości 
zapobiegania 
zjawisku.

- współpraca z 
przedstawicielami szkół i 
innych instytucji w zakresie 
prowadzenia skutecznej 
polityki informacyjnej w 
dziedzinie problemów 
narkomanii,

- zorganizowanie systemu 
wymiany informacji pomiędzy 
instytucjami 
odpowiedzialnymi za działania 
profilaktyczne.

Ośrodek zdrowia,
Osoby fizyczne zainteresowane w/
w działalnością,
PZPiTU,
PPP-P i PCPR w Oleśnie,
PSS-E w Oleśnie,

2. Zwiększenie 
zaangażowania 
społeczności 
lokalnych w 
działania 
profilaktyczne.

- organizowanie szkoleń dla 
nauczycieli, policjantów, itd. z 
zakresu narkomanii,

- wspieranie lokalnych 
inicjatyw działań 
profilaktycznych ( na terenie 
szkół podstawowych i 
gimnazjum) kierowanych do 
dzieci, młodzieży, ich 
rodziców i wychowawców w 
szczególności obejmujących 
diagnozę programu na terenie 
szkoły i realizację 
adekwatnego do potrzeb 
programu profilaktycznego,

- przeszkolenie rad 
pedagogicznych na poziomie 
szkół gimnazjalnych w 
zakresie metody wczesnej 
interwencji wobec uczniów 
sięgających po narkotyki i 
inne substancje odurzające,

- zahamowanie wzrostu 
produkcji surowców 
naturalnych nadających się do 
produkcji narkotyków,

- współpraca z Policją w 
zakresie ustalenia miejsc oraz 
monitorowania  miejsc 
ewentualnego handlu 
narkotykami,

- współpraca z sąsiednimi 
gminami w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów narkomanii. 

 
GKRPA,
Policja,
PZPiTU,
Ośrodek zdrowia,

ciągły

 400;

 300;

 300;

3. Zmniejszenie 
popytu na 
narkotyki wśród 
uczniów.

- pomoc w realizacji zadań 
profilaktycznych poprzez 
zakup materiałów 
profilaktycznych, 
dofinansowanie realizacji tych 
zadań,

- organizowanie konkursów, 
dofinansowanie spektakli i 
programów profilaktycznych/ 
„ Narkotykom mówię NIE”,

- wspieranie alternatywnych 
miejsc spędzania czasu 
wolnego dla dzieci  i 
młodzieży- Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego, zajęcia na 
siłowni, 

GKRPA,
GOPS,
Szkoły,
Nauczyciele w-f,

ciągły

 200;

 500;

 200;



4. Zwiększenie 
dostępności 
świadczeń w 
zakresie leczenia, 
rehabilitacji i 
szkód zdrowotnych 
poprzez rozwój 
placówek i 
programów.

- upowszechnianie wiedzy na 
temat leczenia, rehabilitacji i 
ograniczenia szkód 
zdrowotnych poprzez zakup 
materiałów informacyjno-
edukacyjnych, publikacji, 
książek,

- udzielanie osobom 
uzależnionym kontaktu z 
placówkami leczniczymi.

GOPS,
PZPiTU,
ZOZ,
Policja,
Sąd Rodzinny,
PSS-E,
Szkoły,

ciągły
   

 100;

5. HIV,AIDS. - Kształtowanie postaw 
tolerancji i akceptacji wobec 
osób zarażonych – pomoc w 
upowszechnianiu wiedzy o 
HIV i AIDS wśród 
społeczeństwa,

- Organizowanie i 
dofinansowywanie konkursów.

Szkoły,
GKRPA,
PSS-E,

ciągły
 
 200;

6. Stworzenie 
zintegrowanego 
systemu informacji 
o narkotykach w 
środowisku 
lokalnym.

- Stworzenie sieci wymiany 
informacji między 
instytucjami 
odpowiedzialnymi za politykę 
wobec narkomanii.

GKRPA,
GOPS, ciągły

razem  2500;
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok jest integralną częścią gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych.                                                          

§ 2

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zębowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Zębowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

Uchwała Nr III/22/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia zasad określających niektóre zasady przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Zębowice dodatków 

do wynagrodzenia i dodatków socjalnych w 2007 r.

Na  podstawie:  art.  30  ust.  6  i  art.  54  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  roku  –  Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami) w związku     z art.18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 



r.  roku  w  sprawie  wysokości  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia 
za  pracę  w  dniu  wolnym  od  pracy  (Dz.  U.  z  2006r.  Nr  43,  poz.  293),  zwanego  dalej 
„rozporządzeniem” po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

§1

Uchwala się zasady przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli.
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w 
którym nauczyciel  nabył  prawo  do  dodatku  lub  wyższej  stawki  tego  dodatku,  jeżeli 
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla 
poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie,                      z zastrzeżeniem 
art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek  ten przysługuje również  za dni nieobecności w pracy z 
powodu  niezdolności  do  pracy  z  powodu  choroby  bądź  konieczności  osobistego  sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie 
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§2

Uchwala się zasady przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest w szczególności:
a) uzyskiwanie  przez  uczniów,  z  uwzględnieniem  ich  możliwości  oraz  warunków  pracy 

nauczyciela, dobrych osiągnięćb)  dydaktyczno-wychowawczych  potwierdzanych 
wynikami klasyfikacji lub promocji,  efektami egzaminów            i  sprawdzianów albo 
sukcesami w konkursach, zawodach olimpiadach itp.,

c) umiejętne  rozwiązywanie  problemów  wychowawczych  uczniów  we  współpracy  z  ich 
rodzicami,

d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

e) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
f) podnoszenie umiejętności zawodowych,
g) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
h) dbałośći)  o estetykę i sprawnośćj)  powierzonych  pomieszczeń,  pomocy 

dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
k) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
l) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
m) przestrzeganie dyscypliny pracy;
n) udział w organizowaniu imprez  i uroczystości szkolnych,
o) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
ł)     opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi 
      działającymi na terenie szkoły,
m) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz 

szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
n) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie krótszy niż dwa miesiące i nie dłuższy niż 
6 miesięcy.
3.  Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  dodatki  motywacyjne  dla  nauczycieli 



wynosi do 5% kwoty planowanej na wynagrodzenie zasadnicze tych nauczycieli. Kwotę dodatków 
motywacyjnych  przypadających  dla  poszczególnych  jednostek  oświatowych  podwyższa  się  o 
wysokość dodatków przyznanych dla dyrektora jednostki.
4. Dodatek motywacyjny nauczyciela nie może być wyższy niż 250 zł, a dyrektora 800 zł.
5.  Nauczycielowi  dodatek  motywacyjny przyznaje  dyrektor  w ramach środków przyznanych w 
budżecie gminy, a dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje Wójt Gminy.

6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności         w 
pracy,  w okresie  urlopu  dla  poratowania  zdrowia,  w okresach  za  które  nie  przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze.

§3

Uchwala się zasady przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli.
1. Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z §5 rozporządzenia
2.  Nauczycielom,  którym  powierzono  w  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach  stanowiska 
kierownicze  przysługuje  dodatek  funkcyjny  w  wysokości  określonej  w  tabeli  oraz  w  pkt.  5 
niniejszego paragrafu.
3.  Dodatek funkcyjny dla  dyrektora przyznaje Wójt  Gminy w granicach stawek określonych w 
tabeli uwzględniając m. in. wielkość placówki,  jej  warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk 
kierowniczych w placówce.
4.  Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz 
osób wymienionych w pkt. 5 przyznaje dyrektor placówki z uwzględnieniem posiadanych na ten cel 
środków.
5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:

a) opiekuna  stażu  w  wysokości  44  -  55 zł  miesięcznie  za  nauczyciela  stażystę 
powierzonego opiece, nie więcej niż 90 zł w przypadku opieki nad więcej niż jednym 
stażystą,

b) wychowawcy klasy/grupy w przedszkolu w zależności od ilości dzieci:
               - do 10 dzieci -33 zł 
               - 11 do 20 dzieci – 44 zł
              - 21 i więcej dzieci – 55 zł  

6. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono 
odpowiednie  obowiązki  w zastępstwie  innej  osoby,  jeśli  jej  nieobecność  w pracy przekracza  3 
miesiące.
7.  Dodatek  funkcyjny  w  stawce  ustalonej  dla  dyrektora  jednostki  oświatowej  przysługuje 
wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po                    3 
miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
8. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu     w 
którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji.
9. Nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyjnego z pierwszym dniem miesiąca następującego po 
miesiącu w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska kierowniczego, wygasł okres powierzenia 
stanowiska lub nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków           z innych powodów.
10. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w 
okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenia 
zasadnicze.
9. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego



Dyrektor szkoły, zespołu szkół:
Do 8 oddziałów

od 9 do 16 oddziałów
od 17 oddziałów i więcej

250 – 400 zł
400 – 550 zł
500 – 750 zł

Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół 250 – 400 zł

Dyrektor przedszkola:
 1 – 3 oddział

4 oddziały i więcej)  
 250 – 400 zł
350 – 500 zł

§4

1. Nauczycielom przysługują dodatki za pracę wykonywaną w warunkach trudnych                        
    i uciążliwych w przypadku:

a) prowadzenia  zajęćb)  w klasach łączonych  -  w wysokości 6 zł,
c) prowadzenia zajęćd)  z dzieće) mi,  których rodzaj  i  stopień  niepełnosprawności  został 

określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 
roku, w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności  u osób  w wieku do 16 roku życia 
(Dz.U. Nr 17 poz. 162).- zwiększa się stawkę o 50 % godziny ponadwymiarowej nauczyciela.

1. Dodatek  za  warunki  pracy  wypłaca  się  w kwocie  wynikającej  z  przemnożenia  stawki  tego 
dodatku przez liczbę godzin zajęć2.  w  warunkach  trudnych,  uciążliwych  lub  szkodliwych, 
zrealizowanych przez nauczyciela w miesiącu,  za który jest  wypłacany,  przy czym niepełną 
godzinę zajęć3.  zaokrągla się do pełnej godziny.

§ 5

Uchwala  się  zasady  wynagradzania  nauczycieli  za  godziny  ponadwymiarowe  oraz  godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
1.  Nauczycielom  przysługuje  wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe  oraz  godziny 
zrealizowanych  zastępstw  doraźnych  zgodnie  z  postanowieniami  art.  30  ust.  6  pkt.  2  Karty 
Nauczyciela.
2.Wynagrodzenie  za  jedną  godzinę  ponadwymiarową  i  doraźnych  zastępstw  ustala  się  dzieląc 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkami za warunki pracy przez miesięczną liczbę 
godzin  obowiązkowego  wymiaru  zajęć,  ustalonego  dla  rodzaju  zajęć  dydaktycznych, 
wychowawczych  lub  opiekuńczych  realizowanych  w  ramach  godzin  ponadwymiarowych 
nauczyciela.
3.  Wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe  przydzielone  na  planie  organizacyjnym  nie 
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizował zajęć z powodu:

a) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
b) rozpoczynania lub kończenia roku szkolnego w środku tygodnia,
c) usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
d) wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy 
e) udziału dzieci w rekolekcjach kościelnych

4. Dla  ustalenia  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  w  tygodniach,  w  których 
przypadają  dni,  o  których  mowa  w  ust.  6  –  za  podstawę  ustalenia  liczby  godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć3.  określony  w 



art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony   o 1/5 
tego wymiaru (lub Ľ, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy, bądź inny dzień, 
w którym nauczyciel  pracy nie  wykonał  z  powodów określonych  w  ust.  6.  liczba  godzin 
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być4.
 większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5. Zmiany w przydziale godzin ponadwymiarowych wprowadza się po uprzednim zatwierdzeniu 
przez Wójta Gminy aneksów do projektów organizacji jednostek oświatowych.

§ 6

Uchwala się zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
1.Nauczycielom  przysługuje  dodatek  mieszkaniowy  zgodnie  z  postanowieniami  art.  54  Karty 
Nauczyciela.

2.Nauczycielowi  posiadającemu  kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela 
przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem”, w wysokości uzależnionej od liczby 
członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:

a) dla 1 osoby – 6% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia – za pracę pracowników 
określonego  przez  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  zwanego  dalej  „najniższym 
wynagrodzeniem”,

b) dla 2 osób – 8% najniższego wynagrodzenia,
c) dla 3 osób – 10% najniższego wynagrodzenia,
d) dla 4 i więcej osób – 12% najniższego wynagrodzenia.

4. Do  członków  rodziny  nauczyciela  uprawnionego  do  dodatku  zalicza  się  wspólnie  z  nim 
zamieszkujących:
a) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,

      b) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
18  roku  życia  lub  do  czasu  ukończenia  przez  nie  szkoły  ponadpodstawowej  albo 
ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
d)pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
26 roku życia,
e) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

4. Nauczycielowi  i  jego  współmałżonkowi,  będącemu  także  nauczycielem,  stale  z  nim 
zamieszkującemu,  przysługuje  tylko  jeden  dodatek  w  wysokości  określonej  w  ust.  2. 
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez 
niego lokalu mieszkalnego.

6. O  zaistniałej  zmianie  liczby  członków  rodziny,  o  których  mowa  w  pkt.  3  nauczyciel 
otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić7.  dyrektora  szkoły, 
a dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę. W przypadku nie powiadomienia o zmianie liczby 
członków rodziny, nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.

8. Dodatek  przysługuje  od  pierwszego  dnia  miesiąca,  w  którym  złożono  wniosek  o  jego 
przyznanie.

9. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
c) odbywania  zasadniczej  służby wojskowej,  przeszkolenia  wojskowego,  okresowej  służby 

wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była 
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na 



który umowa ta została zawarta,
d) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

9. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek 
nauczycieli będących współmałżonkami z uwzględnieniem ust. 2.

10. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.

§ 7

Ustala się wysokość nagród dla nauczycieli w sposób następujący:

1.  Nagroda organu prowadzącego w wysokości nie mniejszej niż 15 % uposażenia 
      zasadniczego nauczyciela.
2. Nagroda dyrektora placówki oświatowej w wysokości nie mniejszej niż 10 % uposażenia 
     zasadniczego nauczyciela.

§ 8

Traci  moc  uchwała  nr  XXXI/198/05  z  dnia  28  listopada  2005  r.  w  sprawie  ustalenia  zasad 
określających  niektóre  zasady  przyznawania  nauczycielom  zatrudnionym  w  oświatowych 
jednostkach  organizacyjnych  na  terenie  Gminy  Zębowice,  dodatków  do  wynagrodzenia 
i dodatków socjalnych  w 2006r.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Uchwała  Nr III/23/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej
radnego, pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.

       Na podstawie  § 5 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31  lipca  2000  r.  w  sprawie  sposobu  ustalania  należności  z  tytułu  zwrotu  kosztów  podróży 
służbowych radnych gminy /Dz. U. Nr 66 poz. 800/, 
Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Określa  się  stawki  za  jeden  kilometr  przebiegu  w  podróży  służbowej  radnego,  pojazdem 
samochodowym nie będącym własnością gminy, w wysokości określonej w przepisach dotyczących 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr III /24/06
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz 
wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników 

samorządowych (niepedagogicznych) zatrudnionych w jednostkach oświatowych 
na terenie gminy Zębowice.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 
(Dz.U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz  z 2006 r. 
Nr  17  poz.  128,  Nr  175  poz.  1457,  Nr  181  poz.  1337),  oraz  §  3  ust.4  rozporządzenia  Rady 
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146 
poz. 1222 ), Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:

§ 1

Ustala  się  najniższe  wynagrodzenie  zasadnicze  w I  kategorii  zaszeregowania  dla  pracowników 
samorządowych (niepedagogicznych) zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie gminy 
Zębowice w wysokości 800 zł.

§ 2

Uzgadnia się wartość jednego punktu w złotych, jako podstawę wyliczenia miesięcznych stawek 
wynagrodzenia  zasadniczego  dla  pracowników  samorządowych  (niepedagogicznych) 
zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie gminy Zębowice w wysokości 1,50 zł.

§ 3

Ustala  się  tabelę  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  dla   pracowników 
samorządowych  (niepedagogicznych),  zatrudnionych  w  jednostkach  oświatowych,  stanowiącą 
załącznik do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2007 roku i z tym dniem traci moc uchwała Rady 
Gminy  Nr  XVIII/145/01  z  dnia  22  marca  2001  roku  w  sprawie  najniższego  wynagrodzenia 
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb 
określenia  wynagrodzeń  pracowników  samorządowych  (niepedagogicznych)  zatrudnionych  w 
jednostkach oświatowych na terenie gminy Zębowice.

Załącznik do Uchwały Nr III/24/06
                                                                                            Rady Gminy w Zębowicach

                                                                                                        z dnia 27 grudnia 2006r

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia miesięcznego

Kategoria 
zaszeregowania

Liczba 
punktów 800,00 -10,00% +10,00%

I 20 800,00 830,00 913,00

II 21 35 831,50 852,50 748,35 937,75

III 36 50 854,00 875,00 768,60 962,50

IV 51 65 876,50 897,50 788,85 987,25

V 66 80 899,00 920,00 809,10 1 012,00

VI 81 95 921,50 942,50 829,35 1 036,75

VII 96 110 944,00 965,00 849,60 1 061,50

VIII 111 125 966,50 987,50 869,85 1 086,25

IX 126 140 989,00 1 010,00 890,10 1 111,00

X 141 160 1 011,50 1 040,00 910,35 1 144,00

XI 161 180 1 041,50 1 070,00 936,90 1 177,00

XII 181 200 1 071,50 1 100,00 964,35 1 210,00

XIII 201 220 1 101,50 1 130,00 991,35 1 243,00

XIV 221 240 1 031,50 1 160,00 1 018,35 1 276,00

XV 241 260 1 061,50 1 190,00 1 045,35 1 309,00

XVI 261 280 1 091,50 1 220,00 1 072,35 1 342,00

XVII 281 300 1 221,50 1 250,00 1 099,35 1 375,00

XVIII 301 320 1 251,50 1 280,00 1 126,35 1 408,00

XIX 321 340 1 281,50 1 310,00 1 153,35 1 441,00

XX 341 365 1 311,50 1 347,50 1 180,35 1 482,25

XXI 366 390 1 349,00 1 385,00 1 214,10 1 523,50


