
1998 rok

Nr XLV/98 z dnia 30 stycznia 1998 roku :
Nr XLV/275/98 w sprawie zaakceptowania głównych kierunków polityki przestrzennej

gminy Czechowice-Dziedzice
NrXLV/276/98 w  sprawie  przekazania   środków  trwałych  (  transformator

i kontenerowa stacja transformatorowa )
Nr XLV/277/98 w sprawie reformy administracji publicznej kraju 
Nr XLV/278/98 w sprawie  zajęcia  stanowiska  w przedmiocie  utworzenia  powiatu  z

siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Nr XLVI/98 z dnia 10 lutego 1998 roku
Nr XLVI/279/98 w sprawie budżetu Gminy na 1998 rok

Nr XLVII/98 z dnia 17 i 24 marca 1998 roku :
I część z dnia 17 marca 1998 roku:
Nr XLVII/280/98 w  sprawie  powołania  i  ustalenia  liczby  członków  Komisji  d/s

Przyznawania Stypendiów
Nr XLVII/281/98 w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów
Nr XLVII/282/98 w sprawie składu osobowego Komisji d/s Przyznawania Stypendiów

II część z dnia 24 marca 1998 roku :
Nr XLVII/283/98 w sprawie utworzenia Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
Nr XLVII/284/98 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy

Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach
Nr XLVII/285/98 w sprawie zatwierdzenia lokalnego programu osłonowego w ramach

systemu pomocy społecznej w związku z wprowadzonymi podwyżkami
cen nośników energii

Nr XLVII/286/98 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjętej inwestycji o
wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  corocznie  przez  Radę
Gminy

Nr XLVII/287/98 w sprawie  ustalenia  zasad  współpracy  między  gminą  Czechowice-
Dziedzice a organizacjami pozarządowymi

Nr XLVII/288/98 w sprawie nabycia nieruchomości ( droga „ogólnomiejska” )
Nr XLVII/289/98 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej ( ul. Łagodna-Polna, ciąg

między ul. Młyńską i Stawową, ciek wodny ul. Pochyła-Legionów )
Nr XLVII/290/98 w  sprawie  zatwierdzenia  zestawienia  przychodów  i wydatków

Gminnego  Funduszu Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  na
rok 1998.

Nr XLVII/291/98 w sprawie podziału administracyjnego kraju 

Nr XLVIII/98 z dnia 28 kwietnia 1998 roku:
Nr XLVIII/292/98 w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy

Czechowice-Dziedzice za 1997 rok
Nr XLVIII/293/98 w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Zarządowi  Miasta  z wykonania

budżetu gminy Czechowice-Dziedzice za 1997 rok
Nr XLVIII/294/98 w  sprawie  poparcia  rezolucji  Rady  Miasta  Zakopane  dotyczącej

sprzeciwu  wobec  zamiaru  usunięcia  krzyża  z otoczenia  obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu

Nr XLIX/98 z dnia 5 maja 1998 roku:
Nr XLIX/295/98 w  sprawie  nabycia  zakładowych  budynków  mieszkalnych  od

Czechowickich Zakładów Przemysłu Zapałczanego w Czechowicach-



Dziedzicach
Nr XLIX/296/98 w sprawie  zamiany  nieruchomości  gruntowej  (  ciąg  pieszy  miedzy

Osiedlem Północ a ul. Narutowicza )
Nr XLIX/297/98 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej  ( łącznik ul. Korfantego

z ul. Objazdową )
Nr XLIX/298/98 w sprawie nabycia nieruchomości ( ul. Polna )
Nr XLIX/299/98 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

Nr XLIX/300/98 w  sprawie  określenia  zasad  sprzedaży  lokali  mieszkalnych
i użytkowych  stanowiących  własność  Gminy  Czechowice-Dziedzice
oraz zasad udzielania bonifikat od ceny ich sprzedaży

Nr XLIX/301/98 w sprawie przyjęcia ramowego harmonogramu działań związanych z
realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach w 1998 r.

Nr XLIX/302/98 w  sprawie  ogłoszenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Ligocie

Nr XLIX/303/98 w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ligocie

Nr XLIX/304/98 w sprawie przekazania środków trwałych

Nr L/98 z dnia 2 czerwca 1998 roku:
Nr L/305/98 w  sprawie  uchwalenia  studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice
Nr L/306/98 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych z tytułu dzierżawy

gruntów stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice
Nr L/307/98 w sprawie sprzedaży środków trwałych ( baraki socjalno-biurowe )
Nr L/308/98 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zespół Obsługi

Placówek Oświatowych
Nr L/309/98 w sprawie podziału administracyjnego kraju
Nr L/310/98 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 1998 
Nr L/311/98 w  sprawie  określenia  zakresu  i  zasad  przyznawania  dotacji  dla

jednostek gospodarki pozabudżetowej
Nr L/312/98 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie

budowy zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa Nr 1 Ligota
– budowa sali gimnastycznej”

Nr L/313/98 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Czechowice-Dziedzice

Nr L/314/98 w  sprawie  opłat  za  składowanie  i  unieszkodliwianie  odpadów  na
miejskim wysypisku śmieci w Czechowicach-Dziedzicach

Nr L/315/98 w sprawie wspólnej inwestycji z Gminą Chybie pod nazwą „Budowa
kolektora  ścieków  sanitarnych  z  Chybia  i zachodniej  części  Gminy
Czechowice-Dziedzice  do  oczyszczalni  ścieków  w  Czechowicach-
Dziedzicach

Nr L/316/98 w sprawie oddanie Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej Spółce z o.o.
w Bieruniu w bezpłatne użytkowanie magistrali trójprzewodowej c.o. w
celu  realizacji  zadań  własnych  Gminy  w  zakresie  dostawy  energii
cieplnej

Nr L/317/98 w  sprawie  nieodpłatnego  przejęcia  rurociągu  ciepłowniczego  od
Fabryki  Sprzętu  Elektrotechnicznego  „KONTAKT”  S.A.  w  celu
realizacji zadań własnych Gminy w zakresie dostawy energii cieplnej

Nr L/318/98 w sprawie przekształcenia Żłobka w Ośrodku Małego Dziecka
Nr L/319/98 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy



Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach
Nr L/320/98 w sprawie określenia limitu wydawania nowych zezwoleń na przewóz

osób taksówką w gminie Czechowice-Dziedzice w 1998 roku
Nr L/321/98 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Nr LI/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku:
Nr LI/322/98 w sprawie podziału administracyjnego kraju
Nr LI/323/98 w sprawie przyznania stypendium
Nr LI/324/98 w  sprawie  zwiększenia  bezpieczeństwa  mieszkańców  gminy

Czechowice-Dziedzice
Nr LI/325/98 w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji,  której

okres realizacji przekracza rok budżetowy
Nr LI/326/98 w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  położonej  w Czechowicach-

Dziedzicach przy ul. Junackiej
Nr LI/327/98 w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  położonej  w Czechowicach-

Dziedzicach przy ul. Orzeszkowej 
Nr LI/328/98 w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
Nr LI/329/98 w  sprawie  zwolnienia  z  obowiązku  zbycia  w  drodze  przetargu

nieruchomości  na  rzecz  osób,  które  dzierżawią  nieruchomości  na
podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość
ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę

Nr LII/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku:
Nr LII/330/98 w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  usuwanie

skutków powodzi
Nr LII/331/98 w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  budowę

wodociągu  zasilającego  100  wzdłuż  ul.  Zajęczej,  związanego  z
usuwaniem skutków powodzi 

Nr LII/332/98 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 1998
Nr LII/333/98 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji, o wartości

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę.

Kadencja 1998-2002

I/98 z dnia 30 października 1998 roku
Nr I/1/98 w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  wyboru

Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej  w
Czechowicach-Dziedzicach,

Nr I/2/98 w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wyboru  Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,

Nr I/3/98 w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w Czechowicach-
Dziedzicach  (Stanisław Wojciech )

Nr I/4/98 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czechowicach-
Dziedzicach  (Józef Grabowski, Alicja Ogiegło )

Nr II/98  z dnia 04 listopada 1998 roku:
Nr II/5/98 w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  wyboru

Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice,
Nr II/6/98 w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wyboru  Burmistrza  Miasta  Czechowice-

Dziedzice,
Nr II/7/98 w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice 

( Jan Berger )



Nr III/98 z dnia 17 listopada 1998 roku:
Nr III/8/98 w  sprawie  zaopiniowania  kandydatury  nadkomisarza  Konrada  Rożka  na

stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach,
Nr III/9/98 w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  wyboru

Zastępców  Burmistrza  Miasta  Czechowice-Dziedzice  pozostałego
nieetatowego  Członka  Zarządu  Miasta  oraz  przewodniczących  komisji
stałych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,

Nr III/10/98 w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wyboru  Zastępców  Burmistrza  Miasta
Czechowice-Dziedzice  pozostałego  nieetatowego  Członka  Zarządu  Miasta
oraz  przewodniczących  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Czechowicach-
Dziedzicach,

Nr III/11/98 w  sprawie  wyboru  Zastępców  Burmistrza  Miasta  Czechowice-Dziedzice
(Marek Kwaśny, Stanisław Czyż, Jerzy Skwark) oraz Nieetatowego Członka
Zarządu Miasta Czechowice-Dziedzice (Stanisław Pięta),

Nr III/12/98 w  sprawie  wyboru  przewodniczących   komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w
Czechowicach-Dziedzicach,

Nr III/13/98 w sprawie określenia składu liczbowego komisji stałych RM w Czechowicach-
Dziedzicach.

Nr IV/98 z dnia 01 grudnia 1998 roku :
Nr IV/14/98 w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  wyboru

składów  osobowych  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w Czechowicach-
Dziedzicach,

Nr IV/15/98 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru składów osobowych komisji stałych
Rady Miejskiej,

Nr IV/16/98 w sprawie wyboru składów osobowych komisji stałych RM w Czechowicach-
Dziedzicach,

Nr IV/17/98 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 1998.

Nr V/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku :
Nr V/18/98 w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz

sposobu jego poboru,
Nr V/19/98 w  sprawie  podatku  od  środków  transportowych  na  terenie  Gminy

Czechowice-Dziedzice,
Nr V/20/98 w sprawie zwolnienia mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice z podatku

od posiadania psów,
Nr V/21/98 w  sprawie  wprowadzenia  i  ustalenia  wysokości  opłaty  prolongacyjnej  na

terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,
Nr V/22/98 w  sprawie  ustalenia  dziennych  stawek  opłaty  targowej  oraz  sposobu  jej

poboru,
Nr V/23/98 w sprawie ustalenia  opłat  za składowanie i unieszkodliwianie odpadów na

miejskim wysypisku  śmieci w Czechowicach-Dziedzicach,
Nr V/24/98 w  sprawie  ustalenia  cen  urzędowych  za  usługi  przewozowe  lokalnego

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

Nr V/25/98 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 1998,
Nr V/26/98 w sprawie   zaciągnięcia  zobowiązania  w zakresie  inwestycji,  której  okres

realizacji  przekracza  rok  budżetowy-  „Zakup,  montaż  wraz  z konstrukcją  i
pomostem 2 szt. mieszadeł”,

Nr V/27/98 w sprawie przekazania środka trwałego  ( komputery dla LO )
Nr V/28/98 zmieniająca  uchwałę w sprawie utworzenia jednostki  budżetowej  o nazwie

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.


