
1993 rok
Nr XXXV/93 z dnia  16 lutego 1993 roku :
Nr XXXV/181/93 w sprawie budżetu i programu gospodarczego na 1993 rok,
Nr XXXV/182/93 w sprawie  przejęcia  funkcji  inwestora   budowy  oczyszczalni  ścieków w

Czechowicach-Dziedzicach,
Nr XXXV/183/93 w  sprawie  przekazania  Gminie  Czechowice-Dziedzice   mienia

ogólnonarodowego jako mienie komunalne 
(pod oczyszczalnię ścieków )

Nr XXXV/184/93 w sprawie zaciągnięcia  długoterminowego kredytu na realizację  inwestycji
pn.” Oczyszczalnia ścieków  w Czechowicach-Dziedzicach”,

Nr XXXV/185/93 w  sprawie  ustalenia  cen  urzędowych  za  usługi  przewozowe  środkami
miejskiej  komunikacji  masowej   wykonywane  przez  Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,

Nr XXXV/186/93 w  sprawie  umieszczenia  tablicy  informacyjnej  w  rejonie  pomnika  przy
ul.Słowackiego,

Nr XXXV/187/93 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie tworzenia powiatów.

Nr XXXVI/93 z dnia 02 marca 1993 roku:
Nr XXXVI/188/93 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu,
Nr XXXVI/189/93 w  sprawie  ustalenia  zakresu  korzystania  z  usług  opiekuńczych  oraz

szczegółowych zasad  zwrotu  przez  świadczeniobiorcę  wydatków za  usługi
opiekuńcze,

Nr XXXVI/190/93 w  sprawie  przejęcia  zmodernizowanego  środka  trwałego:  drogi  lokalno-
miejskiej  położonej  na terenie  miasta  Czechowice-Dziedzice  (ul.Tetmajera
zmodernizowana przez Walcownię)

Nr XXXVI/191/93 w  sprawie  przeznaczenia  użytków  rolnych  na  cele  budownictwa
mieszkaniowego,

Nr XXXVI/192/93 w  sprawie  wyznaczenia  miejsca  na  terenie  miasta  Czechowice-Dziedzice
będącego  parkingiem  płatnym  niestrzeżonym   oraz  wysokości  opłat
pobieranych za korzystanie z parkingu – na ul.Słowackiego na odcinku od
skrzyżowania z ul.Kolejową do skrzyżowania z ul.Niepodległości ,

Nr XXXVI/193/93 w  sprawie  przejęcia  środka  trwałego  :  utwardzona  nawierzchnia  placu
autobusowego  przy  ul.Niepodleglości  /Towarowa  w  Czechowicach-
Dziedzicach.

Nr XXXVII/93 z dnia 16 kwietnia 1993 roku :
Nr  XXXVII/194/93  w  sprawie  nadania  Statutu  Administracji  Zasobów  Komunalnych  w

Czechowicach-Dziedzicach,
Nr  XXXVII/195/93  w  sprawie  zasad  wynagradzania  pracowników  zatrudnionych  w  jednostce

budżetowej  –  Administracja  Zasobów  Komunalnych  w  Czechowicach-
Dziedzicach,

Nr XXXVII/196/93 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej – (ul.Górna i ul.Polna),
Nr XXXVII/197/93 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (ul.Łagodna),

Nr XXXVII/198/93 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (pod
rozbudowę SP nr 1 w Ligocie)
Nr XXXVII/199/93 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej
(ul.Niepodleglości p.Emilia Rejman )

Nr XXXVII/200/93 w  sprawie  utworzenia  jednostek  pomocniczych  na  terenie  Gminy
Czechowice-Dziedzice,

Nr  XXXVII/201/93  w  sprawie  ustalenia  statutów  jednostek  pomocniczych  na  terenie  Gminy
Czechowice-Dziedzice.



Nr XXXVIII/93 z dnia 27 kwietnia 1993 roku :
Nr XXXVIII/202/93 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami miejskiej

komunikacji  masowej  wykonywane  przez  Przedsiębiorstwo  Komunikacji
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,

Nr  XXXVIII/203/93  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  finansowej  gminy   i
udzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu za 1992 rok,

Nr  XXXVIII/204/93  w  sprawie  przyjęcia  zadań   z  zakresu  administracji  rządowej  (  sprawy
paszportowe )

Nr XXXVIII/205/93 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  powołania  składów  osobowych  komisji
stałych Rady Miejskiej w Czechowicach-
Dziedzicach.  (Kazimierz Żyrek)

Nr XXXIX/93 z dnia 29 czerwca 1993 roku :
Nr XXXIX/206/93 w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 1992 rok,
Nr XXXIX/207/93 w  sprawie  zmiany  uchwały Nr  XXXV/181/93  z  dnia  16 lutego  1993r.  w

sprawie budżetu na 1993 rok,
Nr XXXIX/208/93 w sprawie ustalenia regulaminu targowisk,
Nr XXXIX/209/93 w sprawie ustalenia warunków funkcjonowania przedszkoli  publicznych na

terenie Gminy Czechowice- Dziedzice,
Nr XXXIX/210/93 w sprawie przyjęcia zadań z  zakresu administracji  rządowej ( prowadzenie

oddziału specjalnego w Przedszkolu Publicznym Nr 11 )
Nr XXXIX/211/93 w sprawie przekazania Gminie Czechowice-Dziedzice mienia 

ogólnonarodowego  jako  mienie  komunalne  (  Lecznica  Zwierząt  przy
ul.Ligockiej 1)

Nr XXXIX/212/93 w sprawie  ustalenia  liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (  z
wyjątkiem piwa) zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży,

Nr XXXIX/213/93 w  sprawie  określenia  zasad  usytuowania  miejsc  sprzedaży  napojów
alkoholowych,

Nr XXXIX/214/93 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej
( ul.Niepodległości p. D.Fulińska, Fr.i M.Chromik )

Nr XXXIX/215/93 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  sprzedaży  lub  oddania  w użytkowanie
wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy,

Nr XXXIX/216/93 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za 
usługi  przewozowe środkami miejskiej  komunikacji  masowej  wykonywane
przez  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Miejskiej  w  Czechowicach-
Dziedzicach,

Nr XXXIX/217/93 w sprawie przekazania środka trwałego (centrala telefoniczna dla Policji)
Nr  XXXIX/218/93  w  sprawie  przekazania  środków  trwałych  (instalacji
gazowej w placówkach oświatowych na terenie sołectw)

Nr XXXIX/219/93 w sprawie przekazania środków trwałych (instalacja gazowa na rzecz LKS
Zabrzeg )

Nr XXXIX/220/93 w  sprawie  przekazania  środków  trwałych  (gazociąg  rozdzielczy  w
ul.Legionów, Bocznej,  Chopina,Wieniawskiego i  Wodnej gazociąg główny
niskoprężny w ul.Legionów, Chałupniczej)

Nr XXXIX/221/93 w sprawie zatwierdzenia Statutu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w
Czechowicach-Dziedzicach.

Nr XL/93 z dnia 22 lipca 1993 roku :
Nr XL/222/93 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów
do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 19 września 1993 roku,

Nr XL/223/93 w  sprawie  przyjęcia  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania



problemów alkoholowych,
Nr XL/224/93 w  sprawie  zajęcia  stanowiska  w  przedmiocie  warunków  przejęcia  szkół

podstawowych przez Gminę Czechowice-Dziedzice,
Nr XL/225/93 w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich,
Nr XL/226/93 w  sprawie  wyboru  delegata  na  zgromadzenie  Ogólne  Związku  Miasta

Polskich (burmistrz Jan Berger )
Nr XL/227/93 w  sprawie  wystąpienia  z  Porozumienia  Komunalnego  w zakresie

ciepłownictwa,
Nr XL/228/93 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  warunków  funkcjonowania

przedszkoli publicznych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,
Nr XL/229/93 w  sprawie  zatwierdzenia  zestawienia  przychodów  i wydatków  gminnego

funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 1993 rok.

Nr XLI/93 z dnia 24 września 1993 roku :
Nr XLI/230/93 w sprawie zabezpieczenia majątkiem Gminy poręczeń i gwarancji bankowych

pod pożyczkę na budowę oczyszczalni ścieków w Czechowicach-
Dziedzicach,

Nr XLI/231/93 w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 1992 rok,
Nr XLI/232/93 w sprawie zmian w budżecie miny na 1993 rok,
Nr XLI/233/93 w sprawie zasad przyznawania  diet dla sołtysów,
Nr XLI/234/93 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej –

( ul.Hoża p.K.Iskrzycki,)
Nr XLI/235/93 w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej

( kanalizacja do SP Nr 10 na Os.Północ do piaskownika p.T.Szpyrka,)
Nr XLI/236/93 w  sprawie  nabycia  nieruchomości  gruntowej  (łącznik  ul.Rumana  z

ul.Malinową p.EiJ.Trojan)
Nr XLI/237/93 w  sprawie  nabycia  nieruchomości  gruntowej(  ul.Głowackiego  i  Dolna  p.

L.Janowska )
Nr XLI/238/93 w  sprawie  zamiany  nieruchomości  gruntowej  będącej  w  użytkowaniu

wieczystym  (p.Madejscy  na  działkę  przy  ul.Przebiśniegów  działki
ul.Cmentarnej )

Nr XLI/239/93 w  sprawie  oddania  w  dzierżawę  nieruchomości  gruntowej  (działka   przy
ul.Chłodnej na terenie  komory redukcyjnej)

Nr XLI/240/93 w  sprawie  przeznaczenia  użytków  rolnych  na  cele  budownictwa
mieszkaniowego.

Nr XLII/93 z dnia 10 listopada 1993 roku :
Nr XLII//241/93 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

(  pod plac targowy i ul.Targową od p.H.Zuber )
Nr XLII/242/93 w sprawie przejęcia sprzętu pożarniczego 

(  od  KRPSP  w  Pszczynie  przyczepy  oświetleniowej  typ  BLA  dla  OSP
Ligota )

Nr XLII/243/93 w sprawie przekazania środków trwałych 
( nieodpłatnie na rzecz DDP w Katowicach ul.Szkolnej )

Nr XLII/244/93 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice,
Nr XLII/245/93 w sprawie zasad realizacji sprzedaży lokali mieszkalnych,
Nr XLII/246/93 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 1993,
Nr XLII/247/93 w sprawie przeniesień między działami,
Nr XLII/248/93 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czechowicach-

Dziedzicach.

Nr XLIII/93 z dnia 29 grudnia 1993 roku :
Nr XLIII/249/93 w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,



Nr XLIII/250/93 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
Nr XLIII/251/93 w  sprawie  przejęcia  szkół  podstawowych  przez  Gminę  Czechowice-

Dziedzice,
Nr XLIII/252/93 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Nr XLIII/253/93 w  sprawie  podatku  od  posiadania  psów  na  terenie  Gminy  Czechowice-

Dziedzice,
Nr XLIII/254/93 w  sprawie  ustalenia  dziennych  stawek  opłaty  targowej  oraz  sposobu  jej

poboru,
Nr XLIII/255/93 w sprawie utworzenia  spółki  prawa handlowego na  mieniu  niepodzielnym

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tychach,
Nr XLIII/256/93 w  sprawie  nałożenia  na  podmioty  gospodarcze  prowadzące  skup  złomu

żeliwnego i metali kolorowych obowiązku ewidencji ich dostawców,
Nr XLIII/257/93 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 1993.


