
1996 rok

Nr XXII/96 z dnia 1 lutego 1996 roku :
Nr XXII/128/96 w sprawie budżetu Gminy na 1996 rok
Nr XXII/129/96 w  sprawie  zatwierdzenia  zestawienia  przychodów  i  wydatków  Gminnego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1996
Nr XXII/130/96 w sprawie ustalenia opłaty za wodę dostarczoną przez Administrację Zasobów

Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach
Nr XXII/131/96 w  sprawie  zasad  wynagradzania  pracowników  zatrudnionych  w  jednostce

budżetowej  –  Administracja  Zasobów  Komunalnych  w  Czechowicach-
Dziedzicach

Nr XXII/132/96 w  sprawie  poparcia  uchwały  Nr  XV/135/95  Sejmiku  Samorządowego
Województwa Katowickiego z dnia 19 grudnia 1995 roku w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych i niepublicznych
województwa katowickiego

Nr XXII/133/96 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty Rady Miejskiej w
Czechowicach-Dziedzicach

Nr XXIII/96 z dnia 5 marca 1996 roku:
Nr XXIII/134/96 w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej 
Nr XXIII/135/96 w  sprawie  poręczenia  za  zobowiązanie  Gminy  Bielsko-Biała  wobec  Banku

Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. w Warszawie
Nr XXIII/136/96 w sprawie uznania tworów przyrody żywej za pomniki przyrody

Nr XXIV/96 z dnia 2 kwietnia 1996 roku :
Nr XXIV/137/96 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
Nr XXIV/138/96 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w

Czechowicach-Dziedzicach
Nr XXIV/139/96 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w

Czechowicach-Dziedzicach
Nr XXIV/140/96 w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów
Nr XXIV/141/96 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

w Czechowicach-Dziedzicach
Nr XXIV/142/96 zmieniająca  uchwałę  w sprawie  określenia  stawek czynszu  regulowanego za

lokale mieszkalne
Nr XXIV/143/96 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli

na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
Nr XXIV/144/96 w sprawie określenia  regulaminu pracy Komisji  Konkursowej  do wyłonienia

kandydata  na  stanowisko  dyrektora  szkoły  podstawowej,  przedszkola
publicznego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Nr XXV/96 z dnia 26 kwietnia 1996 roku:
Nr XXV/145/96 w sprawie przyjęcia sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Czechowice-

Dziedzice za 1995 rok.
Nr XXV/146/96 w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Zarządowi  Miasta  z wykonania  budżetu

Gminy Czechowice-Dziedzice za 1995 rok
Nr XXV/147/96 w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowych  do  wyłonienia  kandydata  na

stanowiska  dyrektorów  szkół  i  przedszkoli  na  terenie  Gminy  Czechowice-
Dziedzice

Nr XXV/148/96 w  sprawie  powołania  grupy  inicjatywnej  celem  określenia  możliwości
powstania Miejskiego Klubu Sportowego w Czechowicach-Dziedzicach

Nr XXV/149/96 w  sprawie  wspierania  finansowego  imprezy  pod  nazwą  Festiwal  Muzyczny



ALKAGRAN
Nr XXV/150/96 w sprawie ustanowienia  dorocznej  nagrody finansowej  dla  najwybitniejszych

przedstawicieli nauki, kultury i sportu Gminy Czechowice-Dziedzice
Nr XXV/151/96 w  sprawie  kontynuacji  realizacji  inwestycji  –  budowa  basenu  na  Miejskim

Ośrodku Sportu i Rekreacji
Nr XXV/152/96 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu

Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Nr XXVII/96 z dnia 25 czerwca 1996 roku :
Nr XXVII/153/96 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czechowice-Dziedzice
Nr XXVII/154/96 w  sprawie  ogłoszenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Przedsiębiorstwa

Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach oraz powołania Komisji
Konkursowej

Nr XXVII/155/96 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
Nr XXVII/156/96 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 1996
Nr XXVII/157/96 uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży środka trwałego (zamiatarka Brodway)
Nr XXVII/158/96 w sprawie zniesienia współwłasności na mieniu podzielnym Przedsiębiorstwa

Energetyki Cieplnej w likwidacji w Tychach
Nr XXVII/159/96 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od

nieruchomości

Nr XXVIII/96 z dnia 10 września 1996 roku :
Nr XXVIII/160/96 w sprawie utworzenia Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla  Dzieci  i

Młodzieży w Czechowicach-Dziedzicach
Nr XXVIII/161/96 w sprawie zasad korzystania z usług Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego

dla Dzieci i Młodzieży w Czechowicach-Dziedzicach
Nr XXVIII/162/96  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

w Czechowicach-Dziedzicach
Nr XXVIII/163/96 w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy miastami Czechowice-Dziedzice i

Słonim
Nr XXVIII/164/96 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 1996
Nr XXVIII/165/96  w sprawie przekazania środków trwałych (radar dla Policji)
Nr XXVIII/166/96  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (p. Andrzej i  Janina Twardzik –

boisko w Bronowie)
Nr XXVIII/167/96 w  sprawie  modernizacji  powiązań  układu  komunikacyjnego  miasta

Czechowice-Dziedzice z drogą krajową nr 1
Nr  XXVIII/168/96  zmieniająca  uchwałę  Rady  Miejskiej  w  sprawie  wprowadzenia  opłaty

administracyjnej
Nr XXVIII/169/96  w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

Nr XXX/96 z dnia 22 października 1996 roku :
Nr XXX/170/96 w sprawie poparcia rezolucji Rady Miasta Krakowa dotyczącej prawnej ochrony

życia dzieci nienarodzonych
Nr XXX/171/96 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 1996 
Nr XXX/172/96 w sprawie  wspólnej  inwestycji  z  Gminami  Chybie  i  Jasienica  pn.  „Budowa

kolektora  ścieków  sanitarnych  z  Chybia,  Jasienicy  i  sołectw  Gminy
Czechowice-Dziedzice  do  Oczyszczalni  Ścieków  w  Czechowicach-
Dziedzicach”

Nr XXX/173/96 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  cen  urzędowych  za  usługi
przewozowe  środkami  komunikacji  masowej  wykonywanej  przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Nr XXX/174/96 w  sprawie  oddania  Przedsiębiorstwu  Energetyki  Cieplnej  spółka  z  o.o.  w
Tychach  w  bezpłatne  użytkowanie  mienia  w celu  realizacji  zadań  własnych
gminy w zakresie dostawy energii cieplnej



Nr XXX/175/96 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Gminy Czechowice-Dziedzice

Nr XXX/176/96 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  zestawienia  przychodów  i
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
1996 rok

Nr XXX/177/96 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej ( p. Roman i Otylia Kołoczek – ul.
Stadionowa)

Nr XXX/178/96 w  sprawie  udzielenia  pożyczki  Przedsiębiorstwu  Komunikacji  Miejskiej  w
Czechowicach-Dziedzicach

Nr XXX/179/96 w  sprawie  zmiany  składów  osobowych  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w
Czechowicach-Dziedzicach

Nr XXX/180/96 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji  d/s Rodziny Rady Miejskiej w
Czechowicach-Dziedzicach

Nr XXX/181/96 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji  d/s Rodziny Rady Miejskiej w
Czechowicach-Dziedzicach

Nr XXXI/96 z dnia 17 grudnia 1996 roku :
Nr XXXI/182/96 w  sprawie  wyboru  przewodniczącego  Komisji  Ekologii  Rady  Miejskiej  w

Czechowicach-Dziedzicach
Nr XXXI/183/96 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji d/s Rodziny Rady Miejskiej

w Czechowicach-Dziedzicach 
Nr XXXI/184/96 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  procedury  uchwalania  budżetu  oraz

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
gminy Czechowice-Dziedzice

Nr XXXI/185/96 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 1996
Nr XXXI/196/96 w  sprawie  powołania  Dyrektora  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Miejskiej  w

Czechowicach-Dziedzicach
Nr XXXI/187/96 w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Dyrektora  Przedsiębiorstwa

Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
Nr XXXI/188/96 w  sprawie  przekazania  Gminie  Czechowice-Dziedzice  mienia

ogólnonarodowego jako mienie komunalne
Nr XXXI/189/96 w sprawie nabycia nieruchomości  gruntowej  (p.  Barbara Jagos-Szypuła – ul.

Młyńska )
Nr XXXI/190/96 zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej ( boisko w

Bronowie )
Nr XXXI/191/96 w sprawie nabycia zakładowych budynków mieszkalnych od Fabryki Sprzętu

Elektrotechnicznego „KONTAKT” S.A.
Nr XXXI/192/96 w  sprawie  podjętej  inwestycji  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną

corocznie przez Radę Gminy
Nr XXXI/193/96 w  sprawie  podjętej  inwestycji  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną

corocznie przez Radę Gminy.
Nr XXXI/194/96 w  sprawie  zatwierdzenia  zestawienia  przychodów  i  wydatków  Gminnego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 1997

Nr XXXII/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku :
Nr XXXII/195/96 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 1996
Nr XXXII/196/96 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
Nr XXXII/197/96 w  sprawie  ustalenia  stawki  podatku  od  posiadania  psów  na  terenie  Gminy

Czechowice-Dziedzice
Nr XXXII/198/96 w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-

Dziedzice
Nr XXXII/199/96 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
Nr XXXII/200/96 w sprawie przekazania środka trwałego (autobus dla PKM )


