
1992 rok

Nr XXV/92 z dnia 04 lutego 1992 roku :
Nr XXV/124/92 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka  w żłobku i przedszkolu,
Nr XXV/125/92 zmieniająca uchwałę dot.  opłat  za  dzierżawienie gruntów  położonych  na

terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice wchodzącego w skład mienia
komunalnego,

Nr XXV/126/92 w sprawie przekazania środków trwałych  na majątek Zakładu Gazowniczego
ROW Świerklany,

Nr XXV/127/92 w sprawie przejęcia na majątek gminy przedszkola zakładowego Śl.Zakładów
Rafineryjnych,

Nr XXV/128/92 w  sprawie  utworzenia  dodatkowej  jednostki  pomocniczej  na  terenie
Czechowic-Dziedzic ( Zarząd Osiedla Nr 6 )

Nr XXV/129/92 w  sprawie  zasad  przyznawania  diety  dla  Z-cy  Przewodniczącego  Rady
Miejskiej- nieetatowego Kierownika Biura Rady Miejskiej,

Nr XXV/130/92 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,

Nr XXV/131/92 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  Statutu  Gminy  Czechowice-
Dziedzice.

Nr XXVI/92 z dnia 10 marca 1992 roku :
Nr XXVI/132/92 w sprawie budżetu i programu gospodarczego na 1992 rok,
Nr XXVI/133/92 w sprawie przekazania środków trwałych ( ul.Szczotki )
Nr XXVI/134/92 w  sprawie  współpracy  Gminy  Czechowice-Dziedzice  z Gminą

Hiddenshausen,
Nr XXVI/135/92 w  sprawie  ustalenia  metody  podziału  środków  finansowych  pomiędzy

jednostki pomocnicze,
Nr XXVI/136/92 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  powołania  składów  osobowych  komisji

stałych Rady Miejskiej.

Nr XXVII/92 uroczysta sesja Rady Miejskiej.

Nr XXVIII/92 z dnia 30 kwietnia 1992 roku :
Nr XXVIII/137/92 w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  finansowej  gminy  i

udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu za 1991 rok,
Nr XXVIII/138/92 w sprawie trybu i  szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego

użytków, na których zaprzestano produkcji rolnej,
Nr XXVIII/139/92 zmieniająca  uchwałę  w sprawie  odpłatności  za  pobyt  dziecka  w  żłobku  i

przedszkolu,
Nr XXVIII/140/92 w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 1992,
Nr XXVIII/141/92 w  sprawie  wystąpienia  Gminy  Czechowice-Dziedzice   ze  spółki  z

o.o.”Włókno”,
Nr XXVIII/142/92 w  sprawie  wystąpienia  Gminy  Czechowice-Dziedzice  ze  spółki  z  o.o.

„RENARD”,
Nr XXVIII/143/92 w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 1991 rok.

Nr XXIX/92 z dnia 25 czerwca 1992 roku :
Nr XXIX/144/92 w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego

miasta i gminy Czechowice-Dziedzice,
Nr XXIX/145/92 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach stanowiących własność gminy wraz

z oddaniem w użytkowanie wieczyste  ułamkowej części gruntu,



Nr XXIX/146/92 w sprawie sprzedaży lub oddanie w wieczyste nieruchomości stanowiących
własność gminy,

Nr XXIX/147/92 w sprawie przekazania gminie Czechowice-Dziedzice mienia 
ogólnonarodowego Pałacu Kotulińskich jako mienie komunalne,

Nr XXIX/148/92 w sprawie przekazania gminie Czechowice-Dziedzice gruntów Państwowego
Funduszu Ziemi,

Nr XXIX/149/92 w  sprawie  przyjęcia  spadku  (p.  Irena  Karpa  po  śmierci  przekazała
nieruchomość przy ul.Pocztowej 16 3/16 części nieruchomości pgr 3188/95 )

Nr XXIX/150/92 w sprawie zmiany odpłatności za pobyt dziecka w żłobku i przedszkolu,
Nr XXIX/151/92 w  sprawie  przekazania  środka  trwałego  (  aparat  rtg  dla  ZOZ  w

Czechowicach-Dziedzicach)
Nr XXIX/152/92 w  sprawie  przekazania  środka  trwałego  (bronchofiberoskop  dla  Szpitala

Rejonowego w Pszczynie )
Nr XXIX/153/92 w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  na  terenie  miasta  Czechowice-Dziedzice

(ul.Pogodna)
Nr XXIX/154/92 w  sprawie  demontażu  Pomnika  „Ku  Czci  Poległym w Obronie  i  Służbie

Polski Ludowej”,
Nr XXIX/155/92 w sprawie wprowadzenia do budżetu środków celowych przyznanych Gminie

na rok 1992.
Nr XXX/92 z dnia 22 września 1992 roku :
Nr XXX/156/92 w  sprawie  przyjęcia   sprawozdania  z  wykonania  budżetu  i programu

gospodarczego za I półrocze 1992 roku,
Nr XXX/157/92 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1992
Nr XXX/158/92 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej,
Nr XXX/159/92 w  sprawie  przekazania  środków  trwałych  (  sieci  gazowych  dla  Zakładu

Gazowniczego ROW Świerklany )
Nr XXX/160/92 w sprawie przyjęcia zmodernizowanych środków trwałych  ( dróg lokalnych

miejskich położonych na terenie miasta  Czechowice-Dziedzice )
Nr XXX/161/92 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej ( p.Emil Milik  na Os.Północ –

pod kanalizację)
Nr XXX/162/92 w sprawie  zamiany nieruchomości  gruntowej  (wiadukt  w ul.Legionów  p.

Gutmajer)
Nr XXX/163/92 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego w zakresie ciepłownictwa.

Nr XXXI/92  i Nr XXXII/92 sesje uroczyste Rady Miejskiej.

Nr XXXIII/92 z dnia 28 listopada 1992 roku :
Nr XXXIII/164/92 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  wydawania  przez  Radę  Miejską  w

Czechowicach-Dziedzicach Biuletynu Informacyjnego,
Nr XXXIII/165/92 w  sprawie  zarządzenia  poboru  w  drodze  inkasa  należności  pieniężnych

pobieranych  w formie  łącznego zobowiązania  pieniężnego z terenu sołectw,
Nr XXXIII/166/92 zmieniająca uchwałę w sprawie obsługi kasowej Gminy- 

(obsługa z zakresu inwestycji ekologicznych Bank Ochrony Środowiska S.A
w Warszawie  O/Katowice )

Nr XXXIII/167/92 w sprawie przejęcia sprzętu pożarniczego ( od Komendy RSP w Pszczynie
sprzęt eksploatowany przez OSP w Czechowicach-Dz.

Nr XXXIII/168/92 zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  ( komora
redukcyjna ul.Chłodna)

Nr XXXIII/169/92 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (uregulowanie stanu prawnego
pod ul.Pasieki )

Nr XXXIV/92  z dnia 22 grudnia 1992 roku :
Nr XXXIV/170/92 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Nr XXXIV/171/92 w  sprawie  podatku  od  posiadania  psów  na  terenie  Gminy  Czechowice-



Dziedzice,
Nr XXXIV/172/92 w  sprawie  ustalenia  dziennych  stawek  opłaty  targowej  oraz  sposobu  jej

poboru,
Nr XXXIV/173/92 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

(działki przy ul.Legionów i Łukowej pod MOSiR)
Nr XXXIV/174/92 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości  gruntowych (ul.Łukowa p.

Andrzej Sowa),
Nr XXXIV/175/92 w  sprawie  utworzenia  jednostki   budżetowej  o  nazwie  Administracja

Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach,
Nr XXXIV/176/92 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej,
Nr XXXIV/177/92 w sprawie przeniesień między działami,
Nr XXXIV/178/92 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 1992,
Nr XXXIV/179/92 w  sprawie  nadania  i  zmian  nazw  ulic  na  terenie  Gminy  Czechowice-

Dziedzice,
Nr XXXIV/180/92 w sprawie nabycia  nieruchomości gruntowej (ul.Stawową, Staszica, Miarki)


