
1991 rok
Nr X/91 z dnia 05 lutego 1991 roku 
Nr X/62/91 w  sprawie  podatku  od  posiadania  psów  na  terenie  miasta  i gminy

Czechowice-Dziedzice 
Nr X/63/91 w  sprawie  ustalenia  opłaty  administracyjnej  za  sporządzenie  testamentu

obowiązującej na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice 
Nr X/64/91 w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości 
Nr X/65/91 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej specjalnej,
Nr X/66/91 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
Nr X/67/91 w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych dotyczących prowadzenia

handlu ulicznego na terenie miasta Czechowice-Dziedzice 
Nr XI/91 z dnia 8 marca 1991 roku :
Nr XI/68/91 w sprawie nabycia  nieruchomości gruntowej ( ul.Szczotki )
Nr XII/91 z dnia 26 marca 1991 roku :
Nr XII/69/91 w sprawie budżetu i programu gospodarczego na 1991 rok,
Nr XII/70/91 w  sprawie  zarządzenia  poboru  w  drodze  inkasa  należności  pieniężnych

pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego z terenu sołectw ,
Nr XII/71/91  w sprawie obsługi kasowej gminy (Bank PKO w Cz..-Dz.)
Nr XII/72/91 w sprawie  utworzenia Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,

Nr XII/73/91 w  sprawie  lokalizacji  reklam  na  terenie  miasta   i  gminy
Czechowice-Dziedzice oraz wysokości stawek opłat za reklamy umieszczane
za terenach, obiektach i w obiektach stanowiących mienie komunalne,

Nr XIII/91 z dnia 16 kwietnia 1991 roku :
Nr XIII/74/91 w  sprawie  przejęcia  Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacyjnego

Katowice,  Zakładu  Transportu  Tychy  Oddział   Czechowice-Dziedzice  na
majątek Gminy,

Nr XIII/75/91 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (Jacek Pecold okręg wyborczy Nr 1)
Nr XIII/76/91 w sprawie utworzenia spółki z o.o. działającej pod firmą Przedsiębiorstwo

Usługowo-Handlowe „RENARD”,
Nr XIII/77/91 w sprawie przystąpienia Gminy Czechowice-Dziedzice do Fundacji Ochrony

Zdrowia.
Nr XIV/91 z dnia 30 kwietnia 1991 roku :
Nr XIV78//91 w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  finansowej  gminy  i

udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu za 1990 rok.
Nr XV/91 z dnia 28 maja 1991 roku :

Nr XV/79/91 w  sprawie  przejęcia  Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Katowicach, Okręgowego Zakładu  Nr 7 w Tychach,
Zakładu Cieplnego Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach na majątek Gminy,
Nr XV/80/91 w  sprawie  przejęcia  Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa
Wodociągów i  Kanalizacji  Zakład nr  4  Tychy, Oddziału Eksploatacyjnego
Czechowice-Dziedzice na majątek gminy,

Nr XV/81/91 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku i przedszkolu,
Nr XV/82/91 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego

Urzędu Miasta i Gminy w Czechowicach-Dziedzicach,
Nr XV/83/9 w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie gminy Czechowice-

Dziedzice,
Nr XV/84/91 w sprawie ustalenia metody podziału środków między jednostki pomocnicze
Nr XVI/91 z dnia 11 czerwca 1991 roku :
Nr XVI/85/91 w sprawie połączenia miasta i gminy, gdzie dotychczas  działa wspólny organ
Nr XVI/86/91 w  sprawie  ustalenia  dziennych  stawek   opłaty  targowej  oraz  sposobu  jej

poboru,



Nr XVI/87/91 w  sprawie  wytycznych  dla  Zarządu  Miasta  i  Gminy  oraz  jednostek
organizacyjnych sprawujących bezpośredni zarząd mieniem komunalnym w
zakresie zawierania umów najmu lokali użytkowych i garaży

Nr XVI/88/91 w  sprawie  określenia  statutu  jednostek  pomocniczych  Rady  Miejskiej  w
Czechowicach-Dziedzicach.

Nr XVII/91 z dnia 08 sierpnia 1991 roku :
Nr XVII/89/91 w sprawie  działań  mających na  celu  porządkowanie  przestrzenne  centrum

miasta,
Nr XVII/90/91 w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  i programu

gospodarczego za I półrocze 1991 roku,
Nr XVII/91/91 w sprawie zmian w budżecie na rok 1991.
Nr XVIII//91 z dnia 03 września 1991 roku:
Nr XVIII/92/91 w sprawie zmiany nazwy oraz nadania Statutu Miejskiej Bibliotece

Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach,
Nr XVIII/93/91 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów
parlamentarnych w 1991 roku,

Nr XVIII/94/91 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Nr XIX/91 sesja uroczysta Rady Miejskiej.

Nr XX/91 z dnia 04 października 1991 roku :
Nr XX/95/91 w  sprawie  likwidacji  filii  żłobka  przy  ul.Hutniczej  8  w Czechowicach-

Dziedzicach
Nr XX/96/91 w  sprawie  utworzenia  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Czechowicach-

Dziedzicach
Nr XX/97/91 w sprawie zmiany nazwy oraz nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu

i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,
Nr XX/98/91 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia

wyborów do Sejmu i Senatu,
Nr XX/99/91 w  sprawie  utworzenia  dodatkowych  jednostek  pomocniczych  na  terenie

gminy Czechowice-Dziedzice,
Nr XX/100/91 w  sprawie  rozdysponowania  rezerwy  budżetowej  i przeniesień  między

działami,
Nr XX/101/91 w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej (ul.Polna)
Nr XX/102/0 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  powołania  składów  osobowych  komisji

stałych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
Nr XXI/91 z dnia  22 października 1991 roku :
Nr XXI/103/91 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

dla przeprowadzenia wyborów do sejmu i Senatu.
Nr XXII/91 uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji Święta 11 listopada.

Nr XXIII/91 z dnia 03 grudnia 1991 roku :
Nr XXIII/104/91 w sprawie prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej  w Czechowicach-Dziedzicach,
Nr XXIII/105/91 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czechowice-Dziedzice i w

sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w
Czechowicach-Dziedzicach,

Nr XXIII/106/91 w sprawie oceny aktualności miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy,

Nr XXIII/107/91 w sprawie sprzedaży  nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
Nr XXIII/108/91 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej ( przy ul.Chłodnej pod komorę

redukcyjną )



Nr XXIII/109/91 w  sprawie  nabycia  nieruchomości  gruntowej  (  zajętych  pod
ul.Niepodległości ),

Nr XXIII/110/91 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej ( uregulowanie stanu prawnego
nieruchomości  zajętych  pod  modernizację  ulic:  Legionów,  Pochyła,
piaskownik )

Nr XXIII/111/91 w sprawie nabycia  zabudowanej nieruchomości gruntowej  ( modernizacja
układu komunikacyjnego przy ul.Narutowicza 2 ),

Nr XXIII/112/91 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czechowicach-
Dziedzicach

Nr XXIII/113/91 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Dom Robotniczy”
w Czechowicach-Dziedzicach,

Nr XXIII/114/91 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej ,
Nr XXIII/115/91 w sprawie przystąpienia gminy Czechowice-Dziedzice do Fundacji Ochrony

Środowiska,
Nr XXIII/116/91 w  sprawie  nabycia  nieruchomości  gruntowych   ( uregulowanie  stanu

prawnego gruntów pod ul.Maciejowicką w Zabrzegu )
Nr XXIII/117/91 w  sprawie  przejęcia  środka  trwałego  -  kolektor  deszczowy w ul.Łagodna,

Polna w Czechowicach-Dziedzicach,
Nr XXIII/118/91 w  sprawie  przekazania  środków  trwałych  (  na  majątek  Zakładu

Gazowniczego  ROW  Świerklany   z  terenu  sołectw  i  Zakładu
Energetycznego  sieć energetyczna Os.Lipowiec I)

Nr XXIV/91 z dnia 27 grudnia 1991 roku :
Nr XXIV/119/91 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Nr XXIV/120/91 w  sprawie  podatku  od  posiadania  psów  na  terenie  miasta  i gminy

Czechowice-Dziedzice,
Nr XXIV/121/91 w  sprawie  rozdysponowania  rezerwy  budżetowej  i przeniesień  między

działami,
Nr XXIV/122/91 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1991,
Nr XXIV/123/91 w sprawie odpłatności za pobyt osób w „Domu Dziennego Pobytu”.


