
2000 rok

Nr XX/2000 z dnia 08 lutego 2000 roku :
Nr XX/145/2000  uchwała budżetowa na 2000 rok,
Nr XX/146/2000 w  sprawie  utworzenia  Sądu  Rejonowego  i  Prokuratury  Rejonowej  w

Czechowicach-Dziedzicach,
Nr XX/147/2000 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 2000 roku,

Nr XX/148/2000 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek
organizacyjnych gminy z  tytułu  należności   pieniężnych,  do  których   nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg
w spłacaniu  tych należności oraz wskazania uprawnionych do tego organów 

Nr XX/149/2000 w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawienie
świadectw miejsca pochodzenia 

Nr XX/150/2000 w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczoną przez ZUK w Czechowicach-
Dziedzicach.

Nr XXI/2000 z dnia 29 lutego 2000 roku:
Nr XXI/151/2000 w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  RM  w

Czechowicach-Dziedzicach na 2000 rok,
Nr XXI/152/2000 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za

1999 rok,
Nr XXI/153/2000 w sprawie  zbycia  udziałów Gminy Czechowice-Dziedzice  w spółce  prawa

handlowego  pn.:  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  spółka  z  o.o.  w
Tychach,

Nr XXI/154/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek  czynszu regulowanego za
lokale mieszkalne,

Nr XXI/155/2000 w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy
Czechowice-Dziedzice  przeznaczonych  pod  wielorodzinne  budownictwo
mieszkaniowe,

Nr XXI/156/2000 w sprawie przystąpienia do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
Nr XXI/157/2000 w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  strategii  rozwoju  Gminy

Czechowice-Dziedzice.

Nr XXII/2000 z dnia 21 marca 2000 roku:
Nr XXII/158/2000 w  sprawie  realizacji  zadań  w  zakresie  ochrony  zdrowia  w Gminie

Czechowice-Dziedzice,
Nr XXII/159/2000 w sprawie sprzedaży środków trwałych (autobusy PKM Ikarus )
Nr XXII/160/2000 w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych,
Nr XXII/161/2000 w  sprawie  przyjęcia   rezygnacji  z  funkcji  Przewodniczącego  Komisji

Rozwoju Miasta RM w Czechowicach-Dziedzicach (Bronisław Matura)

Nr XXIII/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 roku:
Nr XXIII/162/2000 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z wykonania budżetu

gminy Czechowice-Dziedzice za 1999 rok,
Nr XXIII/163/2000 w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju  Miasta  Rady

Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach (Antoni Beczała )
Nr XXIII/164/2000 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej  Nr 3 w Ligocie,
Nr XXIII/165/2000 w  sprawie  zasad  i  rozmiarów  udzielania  zniżek  tygodniowego  wymiaru

godzin  zajęć   dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  dla



dyrektorów,  wicedyrektorów,  nauczycieli  pełniących  inne  stanowiska
kierownicze oraz ustalenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin
dla pedagogów szkolnych.

Nr XXIV/2000 z dnia 16 maja 2000 roku:
Nr XXIV/166/2000 w  sprawie  utworzenia  obwodów  głosowania,  ustalenia  granic  i  numerów

obwodów  oraz  siedzib  obwodowych  komisji  wyborczych  dla
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do senatu  RP zarządzonych na
dzień 25 czerwca 2000 roku.

Nr XXV/2000 z dnia 23 maja 2000 roku:
Nr XXV/167/2000 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2000,
Nr XXV/168/2000 w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  dofinansowanie

budowy  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Kolektor  sanitarny  do  osiedla
Traugutta”,

Nr XXV/169/2000 w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  dofinansowanie
budowy  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Sieć  rozdzielcza  i  przyłącza  w
ul.Stawowej I etap”,

Nr XXV/170/2000 w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji,  której  okres
realizacji  przekracza  rok  budżetowy   (  sieć  rozdzielcza  i  przyłącza  w
ul.Stawowej ),

Nr XXV/171/2000 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie budowy
zadania inwestycyjnego pn. „Sieć rozdzielcza i przyłącza  południowa strona
ul.Węglowej”,

Nr XXV/172/2000  w sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  w zakresie  inwestycji,  której  okres
realizacji  przekracza  rok  budżetowy  (  sieć  rozdzielcza  i przyłącza  w
ul.Węglowej ),

Nr XXV/173/2000 w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji,  której  okres
realizacji przekracza rok budżetowy ( przebudowa układu komunikacyjnego
w rejonie „Starej Gminy”)

Nr XXV/174/2000 w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  dofinansowanie
budowy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu grzewczego w
SP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach”.

Nr XXVI/2000 z dnia 20 czerwca 2000 roku:
Nr XXVI/177/2000 w  sprawie  zasad  i  trybu  zlecania  i  dotowania  z  budżetu  Gminy  zadań

publicznych,  podmiotom  nie  zaliczanym di  sektora  finansów  publicznych
oraz ustalenia kierunków polityki gminy wobec tych podmiotów,

Nr XXVI/178/2000 w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy
Czechowice-Dziedzice  (  nieruchomość  zabudowana  zespołem  pałacowo-
parkowym przy ul.Zamkowej)

Nr XXVI/179/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Nr XXVII/2000 z dnia 12 września 2000 roku:
Nr XXVII/180/2000 w  sprawie  dalszej  obsługi  mieszkańców  gminy  Czechowice-Dziedzice  w

zakresie  wydawania  uprawnień  do  kierowania  pojazdami  oraz  ewidencji  i
rejestracji pojazdów,

Nr XXVII/181/2000 w sprawie ustalenia  regulaminu określającego wysokość oraz  szczegółowe
warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:   za  wysługę  lat,
motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz  niektórych  innych
składników  wynagrodzenia,  a  także  wysokości,  szczegółowych  zasad
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,



Nr XXVII/182/2000 w sprawie zmian w budżecie Gminy  na rok 2000,
Nr XXVII/183/2000 w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  i  przyznania  dodatku  specjalnego  dla

Burmistrza Czechowic-Dziedzic,
Nr XXVII/184/2000 w  sprawie  wskazania  Wiceprzewodniczącego  Rady  do  wykonywania

czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady,
Nr XXVII/185/2000 w sprawie  przekształcenia  zakładu  budżetowego pod nazwą Zakład  Usług

Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach w jednoosobową spółkę  z o.o.
Gminy Czechowice-Dziedzice,

Nr XXVII/186/2000 w  sprawie  protestów  i  zarzutów  wniesionych  do  projektu:  „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-
Dziedzice obejmującej teren w rejonie jednostek B.2.1 i B.2.4, wyznaczonych
w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
gminy  Czechowice-Dziedzice  w  celu  realizacji  połączenia  ulicy
„ogólnomiejskiej”  z  ulicą  Targową oraz  parkingu wielopoziomowego przy
ul.Targowej,

Nr XXVII/187/2000 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-
Dziedzicach,

Nr XXVII/188/2000 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi  Kultury w Czechowicach-
Dziedzicach.

Nr XXVIII/2000 z dnia 03 października 2000 roku:
Nr XXVIII/2000 w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  działającej  przy  Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czechowicach-Dziedzicach,
Nr XXVIII/190/2000 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czechowicach-Dziedzicach,
Nr XXVIII/191/2000 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czechowice-Dziedzice.

Nr XXIX/2000 z dnia 07 listopada 2000 roku :
Nr XXIX/192/2000 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2000,
Nr XXIX/193/2000 w  sprawie  ustalenia  cen  urzędowych  za  usługi  przewozowe  lokalnego

transportu  zbiorowego  wykonywane  przez  Zakład  Budżetowy  –
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej  w Czechowicach-Dziedzicach,

Nr XXIX/194/2000 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego ZOZ
w Czechowicach-Dziedzicach,

Nr XXIX/195/2000 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej SP ZOZ
w Czechowicach-Dziedzicach,

Nr XXIX/196/2000 w  sprawie  nieodpłatnego  przejęcia  majątku  Rejonowego  Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach

Nr XXIX/197/2000 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-
Dziedzice obejmującej teren w rejonie jednostek B.2.1 i B.2.4, wyznaczonych
w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
gminy  Czechowice-Dziedzice  w  celu  realizacji  połączenia  ulicy
„ogólnomiejskiej”  z  ulicą  Targową oraz  parkingu wielopoziomowego przy
ul.Targowej,

Nr XXIX/198/2000 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych, członków komisji
spoza  Rady Miejskiej,  nieetatowego  członka  Zarządu  Miasta  oraz  zwrotu
kosztów podróży służbowych.

Nr XXX/2000 z dnia 28 listopada 2000 roku:
Nr XXX/199/2000  w sprawie wyrażenia poparcia dla założeń EUROPUNKTU Dolina Wisły w

Czechowicach-Dziedzicach,
Nr XXX/200/2000  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości



punktu  przyjętego  do  obliczania  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  dla
pracowników  administracji  i obsługi  zatrudnionych  w  placówkach
oświatowych, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Czechowice-
Dziedzice oraz dla pracowników zatrudnionych w zespole Obsługi Placówek
Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach,

Nr XXX/201/2000 w sprawie  likwidacji  jednostek  budżetowych pod  nazwą  Ośrodek  Małego
Dziecka  w  Czechowicach-Dziedzicach  oraz  Domu  Dziennego  Pobytu  w
Czechowicach-Dziedzicach,

Nr XXX/202/2000 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Dziennego
Pobytu,

Nr XXX/203/2000 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czechowicach-
Dziedzicach,

Nr XXX/204/2000 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Dziennego Pobytu w Czechowicach-
Dziedzicach,

Nr XXX/205/2000 w  sprawie  nadania  Statutu  Świetlicy  Profilaktyczno-Wychowawczej  w
Czechowicach-Dziedzicach,

Nr XXX/206/2000 w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za pobyt w Domu Pomocy
Społecznej  „Złota  Jesień”  w  Czechowicach-Dziedzicach,  częściowego  lub
całkowitego zwolnienia z tych opłat, zwrotu należności za okres nieobecności
osoby w Domu, szczegółowych zasad ustalania kosztów utrzymania w Domu,
a także sposobu i trybu postępowania w tych sprawach,

Nr XXX/207/2000 w sprawie zasad zwrotu w części lub w całości wydatków na zasiłki celowe
zwrotne oraz na pomoc rzeczową świadczoną przez OPS w Czechowicach-
Dziedzicach,

Nr XXX/208/2000 w  sprawie  zasad  częściowego  i  całkowitego  zwolnienia  rodziców  i
opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w Ośrodku Dziennego Pobytu
w Czechowicach-Dziedzicach,

Nr XXX/209/2000 w  sprawie  szczegółowych  zasad  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowe  zasady
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także tryb ich pobierania,

Nr XXX/210/2000 zmieniająca  uchwalę  w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora  OPS  w
Czechowicach-Dziedzicach  do  wydawania  decyzji  administracyjnej  w
zakresie pomocy społecznej oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

Nr XXX/211/2000 w  sprawie  upoważnienia  Zastępcy  Dyrektora  OSP  i Kierownika  Działu
Świadczeń i  Usług   do  wydawania  decyzji   administracyjnych w zakresie
pomocy społecznej oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Nr XXXI/2000 z dnia 19 grudnia 2000 roku :
Nr XXXI/212/2000 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2000,
Nr XXXI/213/2000 w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz

sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,
Nr XXXI/214/2000 w  sprawie  podatku  od  środków  transportowych  na  terenie  Gminy

Czechowice-Dziedzice,
Nr XXXI/215/2000 w  sprawie  ustalenia  dziennych  stawek  opłaty  targowej  oraz  sposobu  jej

poboru,
XXXI/216/2000 określenia  wysokości  podatku  od  posiadania  psów  na  terenie  Gminy

Czechowice-Dziedzice,
XXXI/217/2000 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  zasad  zbywania  i  obciążania

nieruchomości stanowiących własność Gminy, zamiany pomiędzy Gminą a
osobami fizycznymi lub prawnymi oraz nabywania nieruchomości na rzecz
Gminy,

XXXI/218/2000 określenia  wysokości  sumy,  do  której  Zarząd  Miasta  może  samodzielnie
zaciągać zobowiązania do kwoty 500.000 zł zobowiązania wykraczające poza



rok budżetowy,
XXXI/219/2000 ustalenia  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem  2000  roku

przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Starej Gminy -–2.000.000 zł,
XXXI/220/2000 utworzenia środków specjalnych przy placówkach oświatowych, dla których

organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice,
XXXI/221/2000 ustalenia  opłat  za  wprowadzanie  ścieków,  pobieranych  przez  ZUK  w

Czechowicach-dziedzicach, 
XXXI/222/2000 ustalenia  opłat  za  wodę  dostarczoną  przez  ZUK  w  Czechowicach-

Dziedzicach,
XXXI/223/2000 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,

XXXI/224/2000 przejęcia zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii.


