
2002 rok

Nr XLVII/02 z dnia 29 stycznia 2002 roku :
Nr XLVII/376/02 w  sprawie  nadania  imienia  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnemu  Nr  1  w

Czechowicach-Dziedzicach
Nr XLVII/377/02 w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów do składowania na miejskim

składowisku odpadów w Czechowicach-Dziedzicach
Nr XLVII/378/02 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i

rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  planu  zadań  i  wydatków
związanych  z  realizacją  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach w 2002 roku

Nr XLVII/379/02 w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy
Czechowice-Dziedzice

Nr XLVII/380/01 w  sprawie  utraty  mocy  obowiązującej  uchwały  Rady  Miejskiej  w
Czechowicach-Dziedzicach  w  sprawie  wybrania  radnych  do  pracy  w
komisjach przetargowych

Nr XLVII/381/02 w  sprawie  utraty  mocy  obowiązującej  uchwały  Rady  Miejskiej  w
Czechowicach-Dziedzicach

Nr XLVII/382/02 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Czechowicach-Dziedzicach na 2002 rok

Nr XLVII/383/02 w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach za 2001 rok

Nr XLVII/384/02 w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana  Zbigniewa  Stanisza  na  bezczynność
Burmistrza Miasta

Nr XLVII/385/02 w sprawie rozpatrzenia skargi Zakładu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego
KOM-GAZ Sp. z o.o. na Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Czechowicach-Dziedzicach

Nr XLVIII/02 z dnia 26 lutego 2002 roku :
Nr XLVIII/386/02 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2002
Nr XLVIII/387/02 w sprawie likwidacji środka trwałego – autobusu
Nr XLVIII/388/02 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości pomieszczeń i ich części

związanych z  rozszerzeniem  istniejących już  działalności  gospodarczej  na
terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Nr XLIX/02 z dnia 16 kwietnia 2002 roku :
Nr XLIX/389/02 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z wykonania budżetu

Gminy Czechowice-Dziedzice za 2001 rok
Nr XLIX/390/02 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji pn. „Przebudowa

układu komunikacyjnego w rejonie Placu Targowego”, której okres płatności
przekracza rok budżetowy

Nr XLIX/391/02 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzej Kobieli na działalność Zarządu
Miasta 

Nr XLIX/392/02 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Piotra Zajączkowskiego na działalność
Zarządu Miasta 

Nr XLIX/393/02 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Czesławy Kulik na działalność Burmistrza
Miasta

Nr XLIX/394/02 w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana  Zbigniewa  Stanisza  na  postępowanie
Burmistrza Miasta i Zarządu Miasta

Nr L/02 z dnia 21 maja 2002 roku :
Nr L/395/02 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bronisławy Sowa na działalność Zarządu



Miasta
Nr L/396/02 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2002
Nr L/397/02 w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  w  Wojewódzkim

Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  dofinansowanie
zadania pn. „Modernizacja zachodniej części MOSiR, II etap – przebudowa
systemu zamrażania płyty istniejącego lodowiska”

Nr L/398/02 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  planu  zadań  i  wydatków
związanych  z  realizacją  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów  alkoholowych  oraz  planu  zadań  i  wydatków  związanych  z
realizacją  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach w 2002 roku

Nr L/399/02 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie opracowania miejscowych
planów  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Czechowice-Dziedzice,
których okres realizacji przekracza rok budżetowy

Nr L/400/02 w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w Zespole Szkół w Ligocie
Nr L/401/02 w sprawie utworzenia klas sportowych w Zespole Szkół w Ligocie
Nr L/402/02 w  sprawie  utworzenia  klas  sportowych  w  Zespole  Szkół  Nr  1  w

Czechowicach-Dziedzicach
Nr L/403/02 w sprawie poparcia działań Sejmiku Województwa Śląskiego zmierzających

do utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Bielsku-Białej
Nr L/404/02 w  sprawie  ustalenia  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Czechowice-Dziedzice
Nr L/405/02 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
Nr L/406/02 w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów do składowania na miejskim

składowisku odpadów w Czechowicach-Dziedzicach
Nr L/407/02 w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na

terenie  miasta  ewidencji  źródeł  ich  pochodzenia  oraz  osób  sprzedających
złom

Nr LI/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku :
Nr LI/408/02 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Zarząd  Miasta  umowy  o

dofinansowanie  przedsięwzięcia  pn.  „Modernizacja  stadionu  piłkarskiego
MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach 

Nr LI/409/02 w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  na  dofinansowanie
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu grzewczego w
Szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach” 

Nr LI/410/02 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”
w Czechowicach-Dziedzicach

Nr LI/411/02 powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat
za  usługi  komunalne  o  charakterze  użyteczności  publicznej  oraz  za
korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

Nr LI/412/02 w sprawie sprzedaży środków trwałych ( sprzęt medyczny ) 
Nr LI/413/02 w sprawie podziału gminy Czechowice-Dziedzice na stałe okręgi wyborcze,

ustalenia  ich  numerów  i  granic,  ustalenia  liczby  radnych  wybieranych  w
każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach 

Nr LI/414/02 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla  przeprowadzenia
wyborów do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Nr LI/415/02 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Częstochowie
dotyczącej  przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej  w  Blachowni  poprzez  likwidację  niektórych  wewnętrznych



jednostek organizacyjnych

Nr LII/02 z 27 sierpnia 2002 roku :
Nr LII/416/02 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2002
Nr LII/417/02 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2002 ( dot. wpłaty na rzecz gmin

dotkniętych kataklizmem )
Nr LII/418/02 w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczek  długoterminowych  w  Wojewódzkim

Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa kolektora sanitarnego w
rejonie  osiedla  Topolowa-Górnicza”  oraz  „Uporządkowanie  gospodarki
ściekowej w rejonie ul. Zielonej” 

Nr LII/419/02 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta 
Nr LII/420/02 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-
Dziedzice,  obejmującej  tereny  położone  pomiędzy  ulicami  :  Legionów,
Mazańcowicką, Spokojną i Stawową – (Plan XIII)

Nr LII/421/02 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-
Dziedzice,  obejmującej  tereny  pomiędzy  ulicami  :  Zawiłą,  nowym
przebiegiem ul.  Krzywej  oraz  Legionów  (wraz  z  ulicami  Wrzosową  oraz
Wilczą) – (Plan III);

Nr LII/422/02 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-
Dziedzice,  obejmującej  tereny  położone  „D  Ligocka”,  wyznaczone  w
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,
położone  w  pobliżu  trasy  DK-1  oraz  ulic:  Ligockiej,  Mazańcowickiej  i
Brzeziny – (Plan 1)

Nr LII/423/02 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-
Dziedzice, obejmującej tereny pomiędzy ulicami : Pawią, Sokolą, Żurawią i
Lipowską – (Plan 5) 

Nr LII/424/02 w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Miejskiej  w
Czechowicach-Dziedzicach.

Nr LIII/02 z dnia 8 października 2002 roku :
Nr LIII/425/02 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2002
Nr LIII/426/02 w sprawie  przystąpienia  do  wspólnej  inwestycji  pn.  „Budowa sygnalizacji

świetlnej  na  skrzyżowaniu  drogi  krajowej  Nr  1  z  ul.  Węglową  w
Czechowicach-Dziedzicach”

Nr LIII/427/02 w  sprawie  wspólnej  inwestycji  pn.  „Budowa  kolektora  przesyłowego  z
Chybia  i  Jasienicy do  oczyszczalni  ścieków w Czechowicach-Dziedzicach
wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni”

Nr LIII/428/02 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wykonania remontu Placu 1-
go Maja 1 w Czechowicach-Dziedzicach, którego okres realizacji przekracza
rok budżetowy

Nr  LIII/429/02     w  sprawie  restrukturyzacji  należności  podatkowych  od  przedsiębiorców,
stanowiących dochód budżetu Gminy

Nr LIII/430/02 w sprawie sprzedaży środka trwałego – stacji transformatorowej 
Nr LIII/431/02 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości

stanowiącej  własność  gminy  Czechowice-Dziedzice,  przeznaczonej  na
realizację infrastruktury technicznej

LIII/432/02 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  opłaty  za
przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  przysługującemu  osobom



fizycznym w prawo własności 
LIII/433/02 w sprawie  założeń  do  planu zaopatrzenia  gminy Czechowice-Dziedzice  w

ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe
LIII/434/02 w sprawie sprzedaży środków trwałych ( sprzęt medyczny )
  

KADENCJA 2002-2006

Nr I/02 z dnia 18 listopada 2002 roku :
Nr I/1/02 w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  wyboru

Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej  w  Czechowicach-
Dziedzicach

Nr I/2/02 w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wyboru  Przewodniczącego  i
Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Nr I/3/02     w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
Nr I/4/02 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Przewodniczącego i

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
Nr I/5/02    w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Nr II/02 z 26 listopada 2002 roku :
Nr II/6/02 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2002
Nr II/7/02 w  sprawie  powołania  doraźnej  Komisji  d/s  Zmiany Statutu  Gminy  Czechowice-

Dziedzice
Nr II/8/02 w sprawie powołania doraźnej Komisji d/s Przyznawania 
 Stypendium
Nr II/9/02 w  sprawie  wskazania  Wiceprzewodniczącego  Rady  do  wykonywania  czynności

związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady
Nr II/10/02 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława 

Czyża

Nr III/02 z 10 grudnia 2002 roku :
Nr III/11/02 w sprawie  obsadzenia  wygasłego mandatu  w okręgu wyborczym Nr 3  w Gminie

Czechowice-Dziedzice;
Nr III/12/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
Nr III/13/02 w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  na

terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;
Nr III/14/02 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku rolnym oraz sposobu jego poboru

na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2003;
Nr III/15/02 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków

rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;
Nr III/16/02 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku leśnym oraz sposobu jego poboru

na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na 2003 rok;
Nr III/17/02 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy

Czechowice-Dziedzice;
Nr III/18/02 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru;
Nr III/19/02 w  sprawie  ustalenia  cen  za  przyjęcie  odpadów  do  składowania  na  miejskim

składowisku odpadów w Czechowicach-Dziedzicach;
Nr III/20/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Czechowic-Dziedzic;
Nr III/21/02 w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Czechowic-Dziedzic;
Nr III/22/02 w  sprawie  ustalenia  zasad  przyznawania  diet  dla  radnych  oraz  zwrotu  kosztów

podróży służbowych.



Nr IV/02 z dnia 19 grudnia 2002 roku :
Nr IV/23/02 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2002
Nr IV/24/02 w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  finansowego  w zakresie  budowy

kolektora  sanitarnego  w  rejonie  osiedla  Topolowa-Górnicza  w
Czechowicach-Dziedzicach, której okres realizacji przekracza rok budżetowy

Nr IV/25/02 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2002 r.
Nr IV/26/02 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2002 r.
Nr IV/27/02 w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz

deklaracji  na  podatek  leśny,  rolny  i  od  nieruchomości  na  terenie  Gminy
Czechowice-Dziedzice

Nr IV/28/02 w  sprawie  wyboru  przewodniczących  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w
Czechowicach-Dziedzicach

Nr IV/29/02 w sprawie określenia składu liczbowego komisji  stałych Rady Miejskiej  w
Czechowicach-Dziedzicach

Nr IV/30/02 w sprawie  wyboru  składów osobowych komisji  stałych Rady Miejskiej  w
Czechowicach-Dziedzicach


