Rejestr uchwał Rady Miasta w Myszkowie
kadencja 2010 – 2014
Lp.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Uchwała w sprawie

Data
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Śląskiego
-

1.

I/1/10

10.12.10r.

wyboru Przewodniczącego Rady Miasta w Myszkowie

2.

I/2/10

10.12.10r.

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta w Myszkowie

3.

II/3/10

14.12.10r.

ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta w Myszkowie

-

4.

II/4/10

14.12.10r.

wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta w Myszkowie

-

5.

III/5/10

28.12.10r.

ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta
w Myszkowie

-

6.

III/6/10

28.12.10r.

wyboru Przewodniczących
Miasta w Myszkowie

Rady

-

7.

III/7/10

28.12.10r.

zmiany uchwały nr II/9/06 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 4 grudnia 2006r.w sprawie wysokości diet radnych
Rady Miasta w Myszkowie i zasad ich przyznawania

-

-

stałych

Komisji

8.

III/8/10

28.12.10r.

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Myszkowa

9.

III/9/10

28.12.10r.

zmian w budżecie na 2010 rok

10.

III/10/10

28.12.10r.

ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2010

11.

III/11/10

28.12.10r.

zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr
XLV/414/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2011r.

12.

III/12/10

28.12.10r.

zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr
XLV/415/10
z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na
rok 2011

-

Nr 25 poz. 471
1.02.2011r.

Nr 30
poz. 561
7.02.2011r.
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13.

14.

III/13/10

III/14/10

28.12.10r.

28.12.10r.

określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody
na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych
dochodów i ich przeznaczania oraz sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych
na
wydzielonym
rachunku
i
wydatków
nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania

-

zmiany uchwały nr XIII/107/07 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przyjęcia
zaktualizowanego Programu Rewitalizacji Obszarów
Miejskich Myszkowa na lata 2007 – 2015

-

15.

IV/15/11

1.02.11r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata
2011 – 2023

16.

IV/16/11

1.02.11r.

budżetu miasta na 2011 rok

17.

IV/17/11

1.02.11r.

wygaśnięcia mandatu radnego

18.

IV/18/11

1.02.11r.

wygaśnięcia mandatu radnego

19.

IV/19/11

1.02.11r.

zmiany uchwały Nr III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Myszkowa

-

20.

IV/20/11

1.02.11r.

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych

Nr 48
poz. 868
03.03.11r.

21.

IV/21/11

1.02.11r.

nabycia na rzecz Gminy Myszków własności
niezabudowanych
nieruchomości
położonych
w
Myszkowie obręb Myszków

22.

IV/22/11

1.02.11r.

opłat za świadczenia udzielone w czasie przekraczającym
wymiar zajęć podstawy programowej wychowania
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Myszków

23.

IV/23/11

1.02.11r.

zmiany uchwały Nr XLV/417/10 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Myszków z
organami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011” w
części stanowiącej załącznik do tej uchwały

Nr 101
poz. 1920
16.05.11r.
-

24.

IV/24/11

1.02.11r.

wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy SP
ZOZ w Myszkowie

25.

IV/25/11

1.02.11r.

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i przemocy
w rodzinie oraz trybu jego pracy

-

Nr 51
poz. 910
8.03.11r.

-

Nr 71
poz. 1283
30.03.11r.
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26.

IV/26/11

1.02.11r.

uchwalenia
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa na 2011r.

-

27.

VI/27/11

15.03.11r.

wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego
w związku z wygaśnięciem mandatu

-

28.

VI/28/11

15.03.11r.

wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego
w związku z wygaśnięciem mandatu

29.

VI/29/11

15.03.11r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Myszków na lata 2011 - 2023

30.

VI/30/11

15.03.11r.

zmian w budżecie na 2011 rok

31.

VI/31/11

15.03.11r.

zmiany uchwały Nr II/9/06 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet Rady
Miasta w Myszkowie i zasad ich przyznawania

-

32.

VI/32/11

15.03.11r.

zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów
osobowych komisji Rady Miasta w Myszkowie

-

33.

VI/33/11

15.03.11r.

przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie
na 2011r.

-

34.

VI/34/11

15.03.11r.

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodar
owania przestrzennego Miasta Myszkowa

-

35.

VI/35/11

15.03.11r.

aktualności miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta
Myszkowa

-

36.

VI/36/11

15.03.11r.

zmiany uchwały w sprawie zasad przeznaczania do
sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Myszków, wysokości stawek procentowych
i warunków udzielania bonifikat

Nr 93
poz. 1772
5.05.2011r.

37.

VI/37/11

15.03.11r.

podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy
Myszków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2011

-

38.

VI/38/11

15.03.11r.

zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w
Myszkowie w sprawie przekształcenia Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację
oddziału dla przewlekle chorych

-

39.

VII/39/11

26.04.11r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2011 – 2023

40.

VII/40/11

26.04.11r.

zmian w budżecie na 2011 rok

-

-
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41.

VII/41/11

26.04.11r.

Przyjęcia „Programu Usuwania z Azbestu z terenu Gminy
Myszków”

42.

VII/42/11

26.04.11r.

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach
preferencyjnych z WFOŚiGW w Katowicach na realizację
zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych
z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków z
budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób
fizycznych objętych „Programu Usuwania Azbestu z terenu
Gminy Myszków”

-

-

43.

VII/43/11

26.04.11r.

nabycia na rzecz Gminy Myszków własności
niezabudowanych
nieruchomości
położonych
w
Myszkowie obręb Myszków i Potasznia

-

44.

VII/44/11

26.04.11r.

przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Miasta Myszkowa przyjętego uchwałą Nr
XII/97/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 25 września
2007r.

-

45.

VII/45/11

26.04.11r.

zmian w Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania w
Myszkowie

Nr122
poz. 2323
27.06.2011r

46.

VII/46/11

26.04.11r.

zmiany uchwały Nr III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie wynagrodzenia Miasta Myszkowa

-

47.

VIII/47/11

24.05.11r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2011 - 2023

-

48.

VIII/48/11

24.05.11r.

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myszków

-

49.

VIII49/11

24.05.11r.

współdziałania z Gminą Koziegłowy w realizacji zadań
własnych w zakresie edukacji publicznej

-

50.

VIII/50/11

24.05.11r.

zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Myszkowie

-

51.

VIII/51/11

24.05.11r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa

-

52.

IX/52/11

28.06.11r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.

53.

IX/53/11

28.06.11r.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

-

54.

IX/54/11

28.06.11r.

podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Saniko Spółka z o.o.

-

55.

IX/55/11

28.06.11r.

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa
na 2011r. Powiatowi Myszkowskiemu na dofinansowanie
kosztów czyszczenia separatorów

-

-
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56.

57.

58.

IX/56/11

IX/57/11

IX/58/11

28.06.11r.

28.06.11r.

28.06.11r.

zmiany uchwały Nr III/13/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie
określenia
jednostek
budżetowych
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz
sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania

-

upoważnienia Burmistrza Miasta Myszkowa do zawierania
porozumień pomiędzy Gminą Myszków, a innymi
gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia
związanego
z nauczaniem
religii
Kościoła
Zielonoświątkowego

-

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach
preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Myszków

-

59.

IX/59/11

28.06.11r.

powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników

60.

IX/60/11

28.06.11r.

ustalenia opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów
dziecięcych”

61.

IX/61/11

28.06.11r.

poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

62.

IX/62/11

28.06.11r.

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa
na 2011r. dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na
dofinansowanie zadania rozbudowy i przebudowy Szpitala
Powiatowego w Myszkowie

Nr 167
poz. 3107
3.08.2011r.
Nr 167
poz. 3108
3.08.2011r.

-

63.

IX/63/11

28.06.11r.

zmian w budżecie na 2011 rok

64.

IX/64/11

28.06.11r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2011 - 2023

-

65.

X/65/11

21.07.11r.

nabycia na rzecz Gminy Myszków w drodze pierwokupu
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Myszkowie

-

66.

X/66/11

21.07.11r.

nabycia na rzecz Gminy Myszków udziału w prawie
użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego w
Myszkowie przy ul. Pułaskiego w zamian za zaległości
podatkowe

-

67.

X/67/11

21.07.11r.

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Myszkowa

68.

XI/68/11

23.08.11r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2011 - 2023

-

-
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69.

XI/69/11

23.08.11r.

zmian w budżecie na 2011 rok

70.

XI/70/11

23.08.11r.

przekazania środków finansowych
Powiatowej Policji w Myszkowie

dla

Komendy

-

71.

XI/71/11

23.08.11r.

przekazania środków finansowych
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

dla

Komendy

-

72.

XI/72/11

23.08.11r.

udzielenia dotacji dla OSP Nowa Wieś

73.

XI/73/11

23.08.11r.

przyjęcia planu
dziecięcymi

74.

XI/74/11

23.08.11r.

utworzenia w Gminie Myszków obwodu głosowania
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Nr 230
poz. 3920
29.09.11r.

75.

XI/75/11

23.08.11r.

zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez
dalszego biegu

-

76.

XI/76/11

23.08.11r.

zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez
dalszego biegu

-

77.

XI/77/11

23.08.11r.

zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego policji i
informacji o kandydatach na ławników

-

78.

XI/78/11

23.08.11r.

określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków

Nr263
poz.4402
7.11.11r.

79.

XI/79/11

23.08.11r.

przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację
zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z
usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków
mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych ze
środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach współpracy z
NFOŚiGW

-

nadzoru

nad

żłobkami

i

klubami

-

Nr224
poz.3828
26.09.11r.

80.

XI/80/11

23.08.11r.

zmiany uchwały nr XXVIII/248/09 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 24.02.2009r. w sprawie zasad i trybu
udzielania stypendiów uczniom i absolwentom szkół
podstawowych i gimnazjów w ramach Uczniowskiego
Programu Stypendialnego

81.

XI/81/11

23.08.11r.

zmiany uchwały Nr XIX/165/08 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 28.04.2008r. w sprawie ustalenia
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Myszków

82.

XI/82/11

23.08.11r.

współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań
własnych z zakresu edukacji publicznej

-

83.

XI/83/11

23.08.11r.

współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań
własnych z zakresu edukacji publicznej

-

Nr230
poz.3921
29.09.11r.
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84.

XI/84/11

23.08.11r.

przyjęcia
do
realizacji
projektu
systemowego
„Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego
rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie
Myszków” realizowanego w ramach priorytetu IX POKL
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych.

-

85.

XI/85/11

23.08.11r.

nabycia na rzecz Gminy Myszków własności
nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Myszków

-

86.

XI/86/11

23.08.11r.

wniesienia przez Gminę Myszków aportu do spółki

87.

XI/87/11

23.08.11r.

uchwalenia zmiany do „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii” dla Myszkowa na 2011r.

-

88.

XI/88/11

23.08.11r.

zatwierdzenia
Gminnej
Strategii
Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Myszkowa na lata 2011 - 2020

-

89.

XI/89/11

23.08.11r.

przystąpienia do zadania pn. „Budowa zespołu boisk
sportowych na terenie SP nr 6 w Myszkowie przy ul.
Wapiennej w ramach programu pn. „Moje Boisko – Orlik”

-

90.

XI/90/11

23.08.11r.

przyjęcia do realizacji projektu realizowanego w ramach
Priorytetu VI POKL Rynek Pracy otwarty dla wszystkich,
działania 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia

-

91.

XII/91/11

4.10.11r.

wyboru ławników do Sądów Powszechnych na kadencję
2012 - 2015

-

92.

XII/92/11

4.10.11r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2011 - 2023

-

93.

XII/93/11

4.10.11r.

zmian w budżecie na 2011 rok

94.

XII/94/11

4.10.11r.

zmiany uchwały Nr XI/78/11 Rady Miasta w Myszkowie z
dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
albo zarządzającym jest gmina Myszków

95.

XII/95/11

4.10.11r.

zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/352/10 Rady
Miasta w Myszkowie w sprawie „Przyjęcia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy

-

-

Nr 263
poz. 4403
7.11.11r.

-
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96.

XII/96/11

4.10.11r.

bezprzetargowego zbycia udziału w nieruchomości na rzecz
współwłaścicieli nieruchomości

-

97.

XII/97/11

4.10.11r.

nabycia na rzecz Gminy Myszków własności
niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie
obręb Myszków

-

98.

XII/98/11

4.10.11r.

warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek
procentowych bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości
zbywanych na rzecz Skarbu Państwa

Nr270
poz. 4501
16.11.11r.

99.

XII/99/11

4.10.11r.

zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym,
obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w
szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Myszków

Nr270
poz. 4502
16.11.11r.

100.

XII/100/11

4.10.11r.

ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

101.

XIII/101/11

27.10.11r.

zmian w budżecie na 2011 rok

102.

XIII/102/11

27.10.11r.

ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa
drogowego na cele nie związane z budową, przebudową,
remontem utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie
miasta Myszkowa

103.

XIII/103/11

27.10.11r.

wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości

104.

XIII/104/11

27.10.11r.

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej

Nr 285
poz. 4801
1.12.11r.

105.

XIII/105/11

27.10.11r.

zmiany uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta w Myszkowie z
dnia 1 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia
udzielone w czasie przekraczającym wymiar zajęć
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Myszków

Nr 285
poz. 4802
1.12.11r.

106.

XIII/106/11

27.10.11r.

uchwalenia zmiany do „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Przeciwdziałania narkomanii” dla Myszkowa na 2011r.

-

107.

XIII/107/11

27.10.11r.

ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

108.

XIV/108/11

29.11.11r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2011 - 2023

-

Nr 285
poz. 4800
1.12.11r.
-

Nr 285
poz. 4803
1.12.11r.
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109.

XIV/109/11

29.11.11r.

zmian w budżecie na 2011 rok

110.

XIV/110/11

29.11.11r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2012r.

111.

XIV/111/11

29.11.11r.

ustalenia wysokości stawek
transportowych na rok 2012

112.

XIV/112/11

29.11.11r.

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych

113.

XIV/113/11

29.11.11r.

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej
własność gminy Myszków

-

114.

XIV/114/11

29.11.11r.

przyjęcia programu współpracy Gminy Myszków w 2012r.
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

115.

XIV/115/11

29.11.11r.

zmiany uchwały Nr II/9/06 Rady Miasta w Myszkowie z
dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet radnych
Rady Miasta w Myszkowie i zasad ich przyznawania

-

podatku

od

środków

Nr 311
poz. 5336
15.12.11r.
Nr 311
poz. 5337
15.12.11r.
Nr 311
poz. 5338
15.12.11r.

116.

XIV/116/11

29.11.11r.

Uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 –
2015 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o.
w Myszkowie”

117.

XV/117/11

28.12.11r.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Myszków na lata 2012 - 2026

118.

XV/118/11

28.12.11r.

budżetu miasta na 2012 rok

119.

XV/119/11

28.12.11r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2011 - 2023

120.

XV/120/11

28.12.11r.

zmian w budżecie na 2011 rok

121.

XV/121/11

28.12.11r.

ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego

122.

XV/122/11

poz.779,
13.02.12r.
-

123.

XV/123/11

28.12.11r.

28.12.11r.

-

wyrażenia
zgody
na
zawarcie
porozumienia
międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonywania
zadania własnego Gminy Myszków dotyczącego
gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

-

zmiany Uchwały Nr XVIII/152/08 z dnia 26 marca 2008r.
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości
i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach gminnych w strefach płatnego
parkowania na obszarze miasta Myszków

poz.606
1.02.12r.
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124.

XV/124/11

28.12.11r.

powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia
zgłoszeń kandydatów na ławników

-

125.

XV/125/11

28.12.11r.

uchwalenia
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa na 2012r.

-

126.

XV/126/11

28.12.11r.

zmiany uchwały Nr XIV/114/11 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia
programu współpracy Gminy Myszków w 2012r. z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

127.

XV/127/11

28.12.11r.

określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza
Myszkowa

128.

XVI/128/12

20.01.12r.

rozpatrzenia
Myszkowa

skargi

złożonej

na

Burmistrza

Miasta

129.

XVI/129/12

20.01.12r.

rozpatrzenia
Myszkowa

skargi

złożonej

na

Burmistrza

Miasta

-

poz. 607
1.02.12 r.
-

-

130.

XVI/130/12

20.01.12r.

rozpatrzenia
Myszkowa

skargi

złożonej

na

Burmistrza

Miasta

131.

XVI/131/12

20.01.12r.

zmiany uchwały Nr XLI/365/10 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i
trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminy Myszków lub jej
jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów
i osób do tego uprawnionych

132.

XVI/132/12

20.01.12r.

wysokości diet radnych Rady Miasta w Myszkowie i zasad
ich przyznawania

133.

XVII/133/12

29.02.12r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2012 - 2026

134.

XVII/134/12

29.02.12r.

zmian w budżecie na 2012r.

135.

XVII/135/12

29.02.12r.

zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr
XIV/110/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.

136.

XVII/136/12

29.02.12r.

137.

XVII/137/12

29.02.12r.

rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta
Myszkowa
udzielania
i
rozmiaru
zniżek
tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i
przedszkolach

poz. 950
22.02.12 r.

-

-

poz. 1315
22.03.12 r.
-

poz. 1433
30.03.12 r.
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138.

XVII/138/12

29.02.12r.

przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie
na 2012r.

-

139.

XVII/139/12

29.02.12r.

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Myszków służebnością przesyłu

-

140.

XVII/140/12

29.02.12r.

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Myszków

-

141.

XVII/141/12

29.02.12r.

nabycia na rzecz Gminy Myszków własności
nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Myszków i
obręb Nowa Wieś

-

142.

XVIII/142/12

27.03.12r.

zmian w budżecie na 2012 rok

-

143.

XVIII/143/12

27.03.12r.

zmiany uchwały Nr III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Myszkowa

-

144.

XVIII/144/12

27.03.12r.

podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy
Myszków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2012

-

145.

XVIII/145/12

27.03.12r.

przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Myszków na rok 2012

146.

XVIII/146/12

27.03.12r.

nabycia na rzecz gminy Myszków własności nieruchomości
położonej w Myszkowie

147.

XVIII/147/12

27.03.12r.

nadania nazwy rondu w ciągu drogi wojewódzkiej nr
793 u zbiegu ulic Kościuszki z ulicą Pułaskiego

148.

XVIII/148/12

27.03.12r.

okręgów wyborczych w gminie Myszków

149.

XIX/149/12

8.05.12r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków
na lata 2012 - 2026

-

150.

XIX/150/12

8.05.12r.

zmian w budżecie na 2012 rok

-

151.

XIX/151/12

8.05.12r.

przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację
zadania
polegającego
na
dofinansowaniu
prac
związanych
z usuwaniem
wyrobów
azbestowych
z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób
fizycznych ze środków WFOŚiGW w Katowicach w
ramach współpracy z NFOŚiGW
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach
preferencyjnych z WFOŚiGW w Katowicach na realizację
zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych
z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków
mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych
objętych „Programem Usuwania Azbestu z terenu gminy
Myszków”

-

152.

XIX/152/12

8.05.12r.

poz.1905
10.05.12r.
poz.2077
17.05.12r.

-

-
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poz. 2399
13.06.12r.
poz. 2400
13.06.12r.

153.

XIX/153/12

8.05.12r.

obwodów głosowania w gminie Myszków

154.

XIX/154/12

8.05.12r.

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Myszków

155.

XIX/155/12

8.05.12r.

przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Myszków na rok 2012

-

156.

XIX/156/12

8.05.12r.

nabycia na rzecz Gminy Myszków w drodze pierwokupu
prawa
użytkowania
wieczystego
nieruchomości
niezabudowanej położonej w Myszkowie

-

157.

XX/157/12

26.06.12r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

158.

XX/158/12

26.06.12r.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium
z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok

-

159.

XX/159/12

26.06.12r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2012 - 2026

-

160.

XX/160/12

26.06.12r.

zmian w budżecie na 2012 rok

161.

XX/161/12

26.06.12r.

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa
na 2012 r. Powiatowi Myszkowskiemu na dofinansowanie
kosztów czyszczenia separatorów

162.

XX/162/12

26.06.12r.

wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej
na terenie Gminy Myszków

-

163.

XX/163/12

26.06.12r.

przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy
Myszków

-

164.

XX/164/12

26.06.12r.

przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na
realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł
ciepła w budownictwie indywidualnym należącym do osób
fizycznych, realizowanej w ramach Programu Ograniczania
Niskiej Emisji dla Gminy Myszków – II etap

165.

XX/165/12

26.06.12r.

166.

XX/166/12

Ujednolicenia nazewnictwa ulic i placów na terenie miasta
Myszkowa
nabycia na rzecz Gminy Myszków nieruchomości
położonej w Myszkowie

167.

XX/167/12

26.06.12r.

nabycia na rzecz Gminy Myszków lokali socjalnych

-

168.

XX/168/12

26.06.12r.

-

169.

XX/169/12

26.06.12r.

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Myszków służebnością przesyłu
przyjęcia Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu
Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych
„Omnibus”

-

-

26.06.12r.

poz. 3430
14.08.12

poz. 3173
3.08.12
-

-
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170.

XX/170/12

26.06.12r.

uzgodnienia
szczegółowych
warunków
przyznawania stypendiów dla dzieci i
szczególnie uzdolnionej w ramach Gminnego
Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla
Szczególnie Uzdolnionych „Omnibus”

171.

XX/171/12

26.06.12r.

uchwalenia zmiany do „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa na 2012 r.

172.

XX/172/12

26.06.12r.

nabycia na rzecz Gminy
położonej w Myszkowie

173.

XXI/173/12

30.08.12r.

zmian w budżecie na 2012 rok

174.

XXI/174/12

30.08.12r.

przyjęcia przez Gminę Myszków od Powiatu
Myszkowskiego zadań publicznych z zakresu kultury i
promocji Powiatu dotyczących organizacji Dożynek
Powiatowych

-

175.

XXI/175/12

30.08.12r.

zmiany Uchwały nr XX/164/12 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 26.06.2012r.w sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielania dotacji celowej na realizację zadania
polegającego na modernizacji źródeł ciepła w
budownictwie indywidualnym należącym do osób
fizycznych realizowanej w ramach Programu ograniczania
niskiej Emisji dla gminy Myszków – II etap

poz. 3711
18.09.12r.

176.

XXI/176/12

30.08.12r.

współdziałania z Gminą Koziegłowy w realizacji zadań
własnych w zakresie edukacji publicznej

-

177.

XXI/177/12

30.08.12r.

nabycia na rzecz gminy Myszków nieruchomości położonej
w Myszkowie

-

i
trybu
młodzieży
Programu
Uczniów

poz. 3174
3.08.12r.

-

Myszków

nieruchomości
-

poz. 4080
19.10.12r.

178.

XXI/178/12

30.08.12r.

nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Miejski Dom Kultury w Myszkowie

179.

XXI/179/12

30.08.12r.

ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów Gminy Myszków

180.

XXI/180/12

30.08.12r.

rozpatrzenia skargi
w Myszkowie

MOPS

-

181.

XXII/181/12

24.09.12r.

udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu
na realizację w ramach Narodowemu Programu
Przebudowy Dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność-Rozwój zadania inwestycyjnego obejmującego
przebudowę drogi powiatowej nr 1714 S rozpoczynającej
się od skrzyżowania ul. Stawowej z ul. Bory do granicy
Powiatu Myszkowskiego z Powiatem Zawierciańskim

-

182.

XXIII/182/12

4.10.12r.

zmian w budżecie na 2012 rok

złożonej

na

Dyrektora

poz. 3863
2.10.12r.
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183.

XXIII/183/12

4.10.12r.

wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres kolejnych
3 lat lokalu w budynku UM położonego w Myszkowie przy
ul. Kościuszki 26, o powierzchni 52,80 m2

-

184.

XXIII/184/12

4.10.12r.

nabycia na rzecz Gminy Myszków własności
niezabudowanych
nieruchomości
położonych
w
Myszkowie

-

185.

XXIII/185/12

4.10.12r.

sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Myszków

-

186.

XXIV/186/12

22.11.12r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2012 - 2026

-

187.

XXIV/187/12

22.11.12r.

zmian w budżecie na 2012r.

188.

XXIV/188/12

22.11.12r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2013r.

189.

XXIV/189/12

22.11.12r.

zwolnień z podatku od nieruchomości na 2013r.

190.

XXIV/190/12

22.11.12r.

ustalenia wysokości stawek
transportowych na rok 2013

191.

XXIV/191/12

22.11.12r.

miejscowego planu
miasta Myszkowa

zagospodarowania

przestrzennego

poz. 40
3.01.13

192.

XXIV/192/12

22.11.12r.

miejscowego planu
miasta Myszkowa

zagospodarowania

przestrzennego

-

193.

XXIV/193/12

22.11.12r.

uchylenia uchwały Nr XV/128/07 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 18.12.20017r. w sprawie zasad
wydzierżawiania
i wynajmowania
nieruchomości
stanowiących zasób nieruchomości gminy Myszków

194.

XXIV/194/12

22.11.12r.

nadania nazwy placowi położonego u zbiegu ulic Wolności,
Leśnej i Piłsudskiego w Myszkowie

195.

XXIV/195/12

22.11.12r.

wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami

umów

-

196.

XXIV/196/12

22.11.12r.

sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Myszków

-

197.

XXIV/197/12

22.11.12r.

zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr
XVIII/148/12 z dnia 27.03.2012r. w sprawie okręgów
wyborczych w gminie Myszków

poz. 350
10.01.13

198.

XXIV/198/12

22.11.12r.

zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr XIX/153/12
z
dnia
8.05.2012r.
w
sprawie
obwodów
głosowania w gminie Myszków

poz. 351
10.01.13

-

podatku

od

kolejnych

poz. 5380
6.12.12
poz. 5381
6.12.12

środków

poz. 5382
6.12.12

poz. 348
10.01.13

poz. 349
10.01.13
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199.

XXIV/199/12

200.

XXIV/200/12

22.11.12r.

22.11.12r

przekazania środków finansowanych
Powiatowej Policji w Myszkowie

dla

Komendy

-

udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa
na 2012r. dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na
dofinansowanie zadania doposażenia poradni leczenia
uzależnień – punkt terapii grupowej

-

201.

XXIV/201/12

22.11.12r

ustalenia szczegółowych zasad utrzymania
i porządku na terenie Gminy Myszków

czystości

poz. 352
10.01.13

202.

XXIV/202/12

22.11.12r.

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 353
10.01.13

203.

XXIV/203/12

22.11.12r.

przyjęcia programu współpracy Gminy Myszków w 2013r.
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

204.

XXIV/204/12

22.11.12r.

poz. 132
07.01.13

205.

XXIV/205/12

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
przez miasto Myszków
uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Myszkowa na
2012r.

poz. 5383
6.12.12r.

22.11.12r.

206.

XXIV/206/12

22.11.12r.

podatku rolnego

207.

XXV/207/12

27.12.12r.

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Myszków na lata 2013 - 2026

208.

XXV/208/12

27.12.12r.

budżetu miasta na 2013 rok

209.

XXV/209/12

27.12.12r.

zmian w budżecie na 2012 rok

210.

XXV/210/12

27.12.12r.

ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2012

211.

XXV/211/12

27.12.12r.

poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

212.

XXV/212/12

27.12.12r.

rozpatrzenia
Myszkowa

213.

XXV/213/12

27.12.12r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa

214.

XXV/214/12

27.12.12r.

wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
nr 1 przy ul. Spółdzielczej 14 w Myszkowie

-

-

poz. 677
22.01.13r.
-

skargi

złożonej

na

Burmistrza

poz. 1596
13.02.13r.
Miasta
-

-
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215.

XXV/215/12

27.12.12r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

poz. 1256
5.02.13r.

216.

XXV/216/12

27.12.12r.

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

poz. 1257
5.02.13r.

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości

poz. 1258
5.02.13r.

217.

XXV/217/12

27.12.12r.

218.

XXV/218/12

27.12.12r.

uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Myszkowa na
2012r.

-

219.

XXV/219/12

27.12.12r.

-

220.

XXV/220/12

uchwalenia
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Myszkowa na
2012r.
zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wyboru
przewodniczących stałych komisji Rady Miasta w
Myszkowie

-

27.12.12r.

-

221.

XXVI/221/13

31.01.13r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2013 - 2026

222.

XXVI/222/13

31.01.13r.

przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Gmin Jurajskich

223.

XXVI/223/13

31.01.13r.

wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Strefy
Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej
na terenie gminy Myszków

-

224.

XXVI/224/13

31.01.13r.

wyrażanie zgody na zawarcie
z dotychczasowym dzierżawcą

umowy

-

225.

XXVI/225/13

przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
z przylegającymi zabudowaniami gospodarczymi

-

226.

XXVI/226/13

31.01.13r.

nadania nazwy placowi położonemu u zbiegu ulic
Włodowskiej, Nadrzecznej i Traugutta w Myszkowie

poz. 2103
6.03.13r.

227.

XXVI/227/13

31.01.13r.

określenia przystanków komunikacyjnych, warunków
i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przy
-stanków komunikacyjnych, których właścicielem albo
zarządzającym jest gmina Myszków

poz. 2104
6.03.13r.

228.

XXVI/228/13

31.01.13r.

rozpatrzenia
Myszkowa

-

31.01.13r.

kolejnej

skargi

złożonej

na

Burmistrza

Miasta
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229.

XXVII/229/13

26.03.13r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2013 – 2026

-

230.

XXVII/230/13

26.03.13r.

zmian w budżecie na 2013 rok

231.

XXVII/231/13

26.03.13r.

nabycia na rzecz Gminy
położonej w Myszkowie

nieruchomości

-

232.

XXVII/232/13

26.03.13r.

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie
bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz
dotychczasowych dzierżawców

-

233.

XXVII/233/13

26.03.13r.

zamiany nieruchomości

234.

XXVII/234/13

26.03.13r.

nabycia na rzecz Gminy Myszków własności
niezabudowanych
nieruchomości
położonych
w
Myszkowie

-

235.

XXVII/235/13

26.03.13r.

udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa
na 2013r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie
kosztów czyszczenia separatorów

-

236.

XXVII/236/13

26.03.13r.

udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa
na 2013r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie
analiza próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody
oczyszczonej

-

237.

XXVII/237/13

26.03.13r.

podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy
Myszków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2013

-

238.

XXVII/238/13

26.03.13r.

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Myszków

-

239.

XXVII/239/13

26.03.13r.

przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie
na 2013r.

-

240.

XXVII/240/13

26.03.13r.

przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Myszków na rok 2013

-

241.

XXVII/241/13

26.03.13r.

przyjęcia programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy
Myszków

-

242.

XXVII/242/13

26.03.13r.

przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację
zadania polegającego na dofinansowaniu praz związanych z
usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków
mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych ze
środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach współpracy
z NFOŚiGW

-

Myszków

-
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Dz.U,
poz. 3187
5.04.13r.

243.

XXVII/243/13

26.03.13r.

zmiany uchwały Nr XXIV/201/12 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad utrzymania zasad utrzymania
czystości i porzadku na terenie Gminy Myszków

244.

XXVII/244/13

26.03.13r.

zmiany uchwały Nr XXV/216/12 rady Miasta w
Myszkowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Dz.U,
poz. 3188
5.04.13r.

245.

XXVII/245/13

26.03.13r.

rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie

-

246.

XXVIII/246/13

9.05.13r.

wygaśnięcia mandatu radnego

-

247.

XXVIII/247/13

9.05.13r.

ustalenia
składów
Miasta w Myszkowie

Rady

-

248.

XXVIII/248/13

9.05.13r.

ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta w Myszkowie

-

249.

XXVIII/249/13

9.05.13r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Myszków na lata 2013 – 2026

-

250.

XXVIII/250/13

9.05.13r.

zmian w budżecie na 2013r.

-

251.

XXVIII/251/13

9.05.13r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu
na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714S ul. Bory w
Myszkowie, odcinek od skrzyżowania z ul. Stawową do
granicy
Powiatu
Myszkowskiego
z
Powiatem
Zawierciańskim”

-

252.

XXVIII/252/13

9.05.13r.

zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na
terenie miasta Myszkowa

-

253.

XXVIII/253/13

9.05.13r.

przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej
Emisji dla Gminy Myszków”

-

254.

XXVIII/254/13

9.05.13r.

nieodpłatnego
nabycia
przez
Gminę
nieruchomości stanowiącej drogę gminną

Myszków

-

255.

XXVIII/255/13

9.05.13r.

-

256.

XXVIII/256/13

9.05.13r.

nabycia na rzecz Gminy Myszków własności
niezabudowanych
nieruchomości
położonych
w
Myszkowie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa
uchwalonego uchwałą Nr XXIV/181/12 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012r.

osobowych

komisji

-
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258.

XXIX/258/13

27.06.13r.

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2013 - 2015
wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w
związku z wygaśnięciem mandatu

259.

XXIX/259/13

27.06.13r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.

260.

XXIX/260/13

27.06.13r.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium
z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok

261.

XXIX/261/13

27.06.13r.

wygaśnięcia mandatu radnego

262.

XXIX/262/13

27.06.13r.

ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady
Miasta w Myszkowie

-

263.

XXIX/263/13

27.06.13r.

zmiany uchwały Nr XXVIII/247/13 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 9 maja 2013r. w sprawie ustalenia
składów osobowych komisji Rady Miasta w Myszkowie

-

264.

XXIX/264/13

27.06.13r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2012 – 2026

-

265.

XXIX/265/13

27.06.13r.

zmian w budżecie na 2013 rok

-

266.

XXIX/266/13

27.06.13r.

wprowadzenia na terenie Gminy Myszków Programu
pomocy dla Rodzin Wielodzietnych pn. „Nasza duża
rodzina”

-

267.

XXIX/267/13

27.06.13r.

udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa
na 2013r. dla Województwa Śląskiego na realizację zadania
pn. „Aktualizacja projektu przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 791 (Al. Wolności) w Myszkowie

-

268.

XXX/268/13

04.07.13r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

poz. 4936
11.07.13r.

269.

XXX/269/13

04.07.13r.

przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na
realizacje zadania polegającego na modernizacji źródeł
ciepłą w budownictwie indywidualnym należącym do osób
fizycznych realizowanej w ramach Programu Ograniczania
niskiej Emisji dla gminy Myszków – III etap

poz. 4937
11.07.13r.

270.

XXX/270/13

04.07.13r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2013 - 2026

-

271.

XXX/271/13

04.07.13r.

zmian w budżecie na 2013 rok

272.

XXX/272/13

04.07.13r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa

-

273.

XXXI/273/13

9.08.13r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

poz. 5276
12.08.13r.

257.

XXVIII/257/13

9.05.13r.

-

-

-
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274.

XXXII/274/13

29.08.13r.

wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego
w związku z wygaśnięciem mandatu

-

275.

XXXII/275/13

29.08.13r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Myszków na lata 2013 - 2026

-

276.

XXXII/276/13

29.08.13r.

zmian w budżecie na 2013r.

-

277.

XXXII/277/13

29.08.13r.

udzielenia pomocy finansowej dla
poszkodowanej w wyniku powodzi

278.

XXXII/278/13

29.08.13r.

udzielenia pomocy finansowej
poszkodowanej w wyniku powodzi

279.

XXXII/279/13

29.08.13r.

Miejscowego planu
miasta Myszkowa

280.

XXXII/280/13

29.08.13r.

powołania komisji inwentaryzacyjnej

-

281.

XXXII/281/13

29.08.13r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym na czas nieoznaczony na część gruntu
położonego w Myszkowie przy ul. Tulipanowej

-

282.

XXXII/282/13

29.08.13r.

wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania
wieczystego zabudowanego gruntu położonego w
Myszkowie (obręb Myszków)

-

283.

XXXII/283/13

29.08.13r.

przekazania środków finansowych
Powiatowej Policji w Myszkowie

Komendy

-

284.

XXXII/284/13

29.08.13r.

zmiany uchwały Nr XXVIII/247/13 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 9 maja 2013r. w sprawie ustalenia
składów osobowych komisji Rady Miasta w Myszkowie

-

285.

XXXII/285/13

29.08.13r.

Ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta w Myszkowie

-

286.

XXXII/286/13

29.08.13r.

zaliczenia drogi – numery działek 368/21 oraz 65/3 do
kategorii dróg gminnych

poz. 5523
4.09.13r.

287.

XXXII/287/13

29.08.13r.

ustalenia cen biletów za przejazdy środkami lokalnego
transportu zbiorowego, wysokości opłat dodatkowych oraz
uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w
komunikacji miejskiej na terenie Gminy Myszków

poz. 5524
4.09.13r.

288.

XXXII/288/13

29.08.13r.

289.

XXXII/289/13

29.08.13r.

gminy Niegowa

dla

zagospodarowania

Gminy

Lelów

przestrzennego

dla

-

-

poz. 5522
4.09.13r.

uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie na lata
2014 - 2017
uchwalenia zmiany do „Gminnego Programu profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii” dla miasta Myszkowa na
2013r.

-

-
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290.

XXXIII/290/13

30.09.13r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2013 -2026

-

291.

XXXIII/291/13

30.09.13r.

udzielenia pomocy finansowej
poszkodowanej w wyniku powodzi

dla

gminy

Irządze

292.

XXXIII/292/13

30.09.13r.

zmian w budżecie na 2013 rok

-

293.

XXXIII/293/13

30.09.13r.

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia
planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Myszków

-

294.

XXXIII/294/13

30.09.13r.

nadania nazwy rondu w ciągu drogi gminnej nr 410005S ul.
1 Maja oraz nr 410002S ulica 3 Maja w Myszkowie

poz. 6092
9.10.13r.

295.

XXXIV/295/13

16.10.13r.

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczas taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków

-

296.

XXXV/296/13

30.10.13r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2013 - 2026

-

297.

XXXV/297/13

30.10.13r.

zmian w budżecie na 2013 rok

-

298.

XXXV/298/13

30.10.13r.

uchwalenia Studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego miasta Myszkowa II edycja

-

299.

XXXV/299/13

30.10.13r.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w
trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz
dotychczasowego dzierżawy

-

300.

XXXV/300/13

30.10.13r.

określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie miasta
Myszkowa

poz. 6507
12.11.13r.

301.

XXXV/301/13

30.10.13r.

uchwalenia zmiany do „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na
2013r.

-

302.

XXXV/302/13

30.10.13r.

utworzenia
gminnej
jednostki
organizacyjnej
Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie
ul. Millenium 19c

–

-

303.

XXXV/303/13

30.10.13r.

nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy
w Myszkowie ul. Millenium 19 c

304.

XXXV/304/13

30.10.13r.

utworzenia
gminnej
jednostki
organizacyjnej
Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie
ul. Gałczyńskiego 6 i 7

305.

XXXV/305/13

30.10.13r.

nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy
w Myszkowie ul. Gałczyńskiego 6 i 7

poz. 6508
12.11.13r.

poz. 6509
12.11.13r.
21

306.

XXXV/306/13

30.10.13r.

zmiany uchwały Nr XXXI/287/05 w sprawie zatwierdzenia
statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Myszkowie

307.

XXXVI/307/13

28.11.13r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2013 - 2026

308.

XXXVI/308/13

28.11.13r.

zmian w budżecie na 2013 rok

309.

XXXVI/309/13

28.11.13r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

poz.7380
9.12.13r.

310.

XXXVI/310/13

28.11.13r.

ustalenia wysokości
transportowych

środków

poz.7381
9.12.13r.

311.

XXXVI/311/13

28.11.13r.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli
i
niepublicznych
form
wychowania
przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy
Myszkowa, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania

poz.7382
9.12.13r.

312.

XXXVI/312/13

28.11.13r.

przyjęcia programu współpracy Gminy Myszków w 2014r.
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

-

313.

XXXVI/313/13

28.11.13r.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w
trybie bezprzetargowym na okres 1 roku na rzecz
dotychczasowych dzierżawców

-

314.

XXXVI/314/13

28.11.13r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

poz. 7383
9.12.13r.

315.

XXXVII/315/13

12.12.13r.

rozpatrzenia
Myszkowa

316.

XXXVII/316/13

12.12.13r.

zmian w budżecie na 2013r.

317.

XXXVII/317/13

12.12.13r.

zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr
XXXV/300/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie
określenia wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących Klub dziecięcy na terenie miasta
Myszkowa

poz. 6510
12.11.13r.
-

-

skargi

stawek

złożonej

podatku

na

od

Burmistrza

Miasta

-

318.

319.

XXXVII/318/13

XXXVII/319/13

12.12.13r.

12.12.13r.

-

utworzenia
gminnej
jednostki
organizacyjnej
–
Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie
ul. Gałczyńskiego 6 i 7

-

utworzenia
gminnej
jednostki
organizacyjnej
–
Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie ul.
Millenium 19 c

-
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320.

XXXVIII/320/13

30.12.13r.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Myszków na lata 2014 - 2030

321.

XXXVIII/321/13

30.12.13r.

budżetu miasta na 2014 rok

322.

XXXVIII/322/13

30.12.13r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Myszków na lata 2013 - 2026

-

323.

XXXVIII/323/13

30.12.13r.

zmian w budżecie na 2013 rok

-

324.

XXXVIII/324/13

30.12.13r.

ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2013

-

325.

XXXVIII/325/13

30.12.13r.

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy
Myszków służebnością przesyłu

-

326.

XXXVIII/326/13

30.12.13r.

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie
bezprzetargowym

-

327.

XXXVIII/327/13

30.12.13r.

zamiaru utworzenia
w Myszkowie

-

328.

XXXVIII/328/13

30.12.13r.

zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych
warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i
młodzieży szczególnie uzdolnionej w ramach gminnego
Programu Stypendialnego

poz. 153
9.01.14r.

329.

XXXVIII/329/13

30.12.13r.

uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii” dla Myszkowa na 2014r.

-

330.

XXXVIII/330/13

30.12.13r.

zmiany uchwały Nr XXVIII/252/13 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej
na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych
miejsc pracy

Szkoły

-

poz. 152
9.01.14r.

Muzycznej

I

stopnia

331.

XXXVIII/331/13

30.12.13r.

przystąpienia do projektów: a) Termomodernizacja
budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 5 przy ul.
Sikorskiego 20A w Myszkowie, b) Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej nr 6

332.

XXXIX/332/13

6.02.13r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Myszków na lata 2014-2030

333.

XXXIX/333/13

6.02.13r.

zmian w budżecie na 2014 rok

334.

XXXIX/334/13

6.02.13r.

zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Miasta Myszkowa uchwalonego uchwałą Nr
XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
22 listopada 2012r.

poz. 154
9.01.14r.

poz. 951
14.02.2014r.
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335.

XXXIX/335/13

6.02.13r.

nabycia na rzecz gminy Myszków własności nieruchomości
położonej w Myszkowie (obręb Kręciwilk)

-

336.

XXXIX/336/13

6.02.13r.

nabycia na rzecz gminy Myszków prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie

-

337.

XXXIX/337/13

6.02.13r.

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie
bezprzetargowym

338.

XXXIX/338/13

6.02.13r.

nabycia na rzecz gminy Myszków gminy Myszków
niezabudowanych
nieruchomości
położonych
w
Myszkowie

339.

XXXIX/339/13

6.02.13r.

przystąpienia do współpracy i zawarcie
o współpracy z węgierskim miastem Békés

340.

XXXIX/340/13

6.02.13r.

udzielenia pomocz finansowej z budżetu miasta Myszkowa
na 2014r. dla Województwa Śląskiego na realizację zadania
p.n. Aktualizacja projektu przebudowy drogi wojewódzkiej
Nr 791 (Al. Wolności) w Myszkowie

341.

XXXIX/341/13

6.02.13r.

zmiany uchwały Nr XXXVI/312/13 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Myszków w 2014r. z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

342.

XXXIX/342/13

6.02.13r.

upoważnienia Dyrektora MOPS w Myszkowie do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej

poz. 952
14.02.2014r.

343.

XXXIX/343/13

6.02.13r.

ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego
dla osób objętych wsparciem w ramach wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

poz. 953
14.02.2014r.

344.

XXXIX/344/13

6.02.13r.

przyjecie planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie
na 2014r.

345.

XXXIX/345/13

6.02.13r.

zmiany uchwały Nr XXXVIII/329/13 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2014r.

-

-

umowy
-

-

-

-

346.

XL/346/14

6.03.2014r.

zmian w budżecie na 2014 rok

347.

XL/347/14

6.03.2014r.

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie
bezprzetargowym
24

348.

XL/348/14

6.03.2014r.

wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości
na rzecz Powiatu Myszkowskiego.

349.

XL/349/14

6.03.2014r.

podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy
Myszków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2014

350.

XL/350/14

6.03.2014r.

określenia
wymagań,
jakie
powinien
spełniać
przedsiębiorca powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.

-

poz. 1640
z 14.03.14r.

351.

XL/351/14

6.03.2014r.

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy
Myszków

-

352.

XL/352/14

6.03.2014r.

rozpatrzenia skargi
w Myszkowie

MOPS

-

353.

XLI/353/14

3.04.2014r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków

-

złożonej

na

Dyrektora

354.

XLI/354/14

3.04.2014r.

zmian w budżecie na 2014 rok

355.

XLI/355/14

3.04.2014r.

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie
bezprzetargowym

-

356.

XLI/356/14

3.04.2014r.

nabycia
na
rzecz
niezabudowanych
w Myszkowie

-

357.

XLI/357/14

3.04.2014r.

utworzenia w gminie Myszków obwodu głosowania
w wyborach do Parlamentu Europejskiego

poz. 2390
z 14.04.14r.

358.

XLI/358/14

3.04.2014r.

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta
Myszkowa na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2018 – 2020”

-

359.

XLI/359/14

3.04.2014r.

przystąpienia gminy Myszków w charakterze partnera do
realizacji projektu „Staże w Myszkowie”, którego liderem
będzie Fundacja „przyjaciel z sercem”. Projekt będzie
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Programu Operacyjnego kapitał Ludzki,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2
„Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym konkurs nr 1/POKL/721/2014

gminy Myszków
własności
nieruchomości
położonych

-
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360.

XLI/360/14

3.04.2014r.

udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach

poz. 2391
z 14.04.14r.

361.

XLI/361/14

3.04.2014r.

przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Myszków na rok 2014

-

362.

XLI/362/14

3.04.2014r.

rozpatrzenia
Myszkowa

Miasta

-

363.

XLI/363/14

3.04.2014r.

rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie

-

364.

XLI/364/14

3.04.2014r.

przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie
dożywiania na lata 2014 - 2020

poz. 2392
z 14.04.14r.

365.

XLI/365/14

3.04.2014r.

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej
własność gminy Myszków

-

366.

XLII/366/14

14.04.2014

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2014 - 2030

-

367.

XLII/367/14

14.04.2014

zmian w budżecie na 2014 rok

-

368.

XLIII/368/14

8.05.2014r.

zmian w budżecie na 2014 rok

-

369.

XLIII/369/14

8.05.2014r.

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie
bezprzetargowym

-

370.

XLIII/370/14

8.05.2014r.

nieodpłatnego
nabycia
przez
Gminę
nieruchomości stanowiącej drogę gminną

Myszków

-

371.

XLIII/371/14

8.05.2014r.

Nabycia na rzecz gminy Myszków prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb
Myszków)

-

372.

XLIII/372/14

8.05.2014r.

zmiany uchwały nr XXV/213/12 Rady miasta w
Myszkowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa

-

373.

XLIII/373/14

8.05.2014r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa
w rejonie ulicy Gruchla

-

374.

XLIII/374/14

8.05.2014r.

-

375.

XLIII/375/14

8.05.2014r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w
rejonie ulicy Pułaskiego
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w
rejonie ulicy Pułaskiego

skargi

złożonej

na

Burmistrza

-
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376.

XLIII/376/14

8.05.2014r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w
rejonie ulicy Kopernika

-

377.

XLIII/377/14

8.05.2014r.

przyjęcia środków z Funduszu Spójności

-

378.

XLIII/378/14

8.05.2014r.

udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa
na 2014r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie
kosztów czyszczenia separatorów

-

379.

XLIII/379/14

8.05.2014r.

udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa
na 2014r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie
analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody
oczyszczonej

-

380.

XLIII/380/14

8.05.2014r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowymn

-

381.

XLIV/381/14

18.06.2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

-

382.

XLIV/382/14

18.06.2014

udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

-

383.

XLIV/383/14

18.06.2014

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2014 - 2030

-

384.

XLIV/384/14

18.06.2014

zmian w budżecie na 2014 rok

-

385.

XLIV/385/14

18.06.2014

miejscowego planu
miasta Myszkowa

386.

XLIV/386/14

18.06.2014

nabycia na rzecz Gminy Myszków prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb
Myszków)

-

387.

XLIV/387/14

18.06.2014

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb
Myszków)

-

388.

XLIV/388/14

18.06.2014

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości własność
Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb
Myszków)

-

389.

XLIV/389/14

18.06.2014

wyrażenia zgody n zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą

-

390.

XLIV/390/14

18.06.2014

utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Myszkowie
i nadania jej statutu

poz. 3485
z 26.06.14

391.

XLIV/391/14

18.06.2014

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz
Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie
ul. Gałczyńskiego 6 i 7

-

zagospodarowania

przestrzennego

poz. 3484
z 26.06.14r.
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392.

XLIV/392/14

18.06.2014

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz
Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie
ul. Millenium 19 c

-

393.

XLIV/393/14

18.06.2014

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Myszków

-

394.

XLIV/394/14

18.06.2014

Utworzenia i nadania statutu gminnej jednostce
organizacyjnej w formie jednostki budżetowej pod nazwą
Komunalny
Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej
w Myszkowie

poz. 3486
z 26.06.14r.

395.

XLV/395/14

28.08.2014

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2014 – 2030

-

396.

XLIV/396/14

18.06.2014

zmian w budżecie na 2014 rok

-

397.

XLIV/397/14

18.06.2014

nabycia na rzecz Gminy Myszków własności
niezabudowanych
nieruchomości
położonych
w
Myszkowie

-

398.

XLIV/398/14

18.06.2014

nabycia na rzecz Gminy Myszków prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie

-

399.

XLIV/399/14

18.06.2014

Nabycia na rzecz gminy Myszków prawa własności
nieruchomości położonych w Myszkowie (obręb Myszków)
i obciążenia na nieruchomości ograniczonej prawem
rzeczowym

-

400.

XLIV/400/14

18.06.2014

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność gminy Myszków (obręb Nowa Wieś)

-

401.

XLIV/401/14

18.06.2014

określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości
stawek procentowych przy oddawaniu w użytkowanie
wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy
Myszków

poz. 4605
z 11.09.14r.

402.

XLIV/402/14

18.06.2014

oddania w użytkowanie wieczyste zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków
położonej w Myszkowie (obręb Mrzygłód)

-

403.

XLIV/403/14

18.06.2014

zmiany uchwały Nr XLI/365/14 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 3 kwietnia 2014r.

-

404.

XLIV/404/14

18.06.2014

-

405.

XLIV/405/14

18.06.2014

sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Myszków
zmiany uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej
I stopnia w Myszkowie

406.

XLIV/406/14

18.06.2014

poz. 4606
z 11.09.14r.

nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Myszkowie
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407.

XLIV/407/14

18.06.2014

zmiany uchwały Nr III/13/10 Rady Miasta w Myszkowie z
dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek
budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu
finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku wydatków nimi finansowanych, dokonywanie
zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

-

408.

XLIV/408/14

18.06.2014

przyjęcia Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu
Myszkowa dla uczniów Szczególnie Uzdolnionych
„Omnibus”

-

409.

XLIV/409/14

18.06.2014

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania
stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej
w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu
Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych
„Omnibus”

poz. 4607
z 11.09.14r.

410.

XLIV/410/14

18.06.2014

ustalenia
opłat
za
korzystanie
z
wychowania
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Myszków

poz. 4608
z 11.09.14r.

411.

XLV/411/14

18.06.2014

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Myszków na temat dokumentu
strategicznego „Strategia rozwoju Miasta Myszkowa na lata
2015 – 2030”

412.

XLV/412/14

18.06.2014

zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka

413.

XLV/413/14

18.06.2014

przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu z terenu gminy
Myszków”

-

414.

XLV/414/14

18.06.2014

nabycia na rzecz Gminy Myszków prawa własności
nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Myszków)

-

415.

XLVI/415/14

2.10.2014r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Myszków na lata 2014 - 2030

-

416.

XLVI/416/14

2.10.2014r.

zmian w budżecie na 2014 rok

-

417.

XLVI/417/14

2.10.2014r.

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych
mających
charakter
cywilnoprawny
przypadających gminie Myszków jak również jej
jednostkom podległym oraz w sprawie warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz
wskazania organu do tego uprawnionego

poz. 5105
z 8.10.14r.

418.

XLVI/418/14

2.10.2014r.

utworzenia w Gminie Myszków obwodu głosowania w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików

poz. 5106
z 8.10.14r.

poz. 4609
z 11.09.14r.

29

województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
419.

XLVI/419/14

2.10.2014r.

Opinii do zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji
Myszków, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego
uchwałą Nr IV/53/18/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r.
wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb
Myszków)

-

420.

XLVI/420/14

2.10.2014r.

421.

XLVI/421/14

2.10.2014r.

przystąpienia do realizacji projektu „jesteśmy mistrzami
zdobywaniu wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

-

422.

XLVI/422/14

2.10.2014r.

zmiany uchwały Nr XLV/4-9/14 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów
dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w ramach
Gminnego Programu Stypendialnego Myszkowa dla
Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”

poz. 5107
z 8.10.14r.

423.

XLVII/423/14

6.11.2014r.

zmian w Wieloletniej Prognozie
Myszków na lata 2014 - 2030

424.

XLVII/424/14

6.11.2014r.

zmian w budżecie na 2014 rok

-

425.

XLVII/425/14

6.11.2014r.

wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb
Myszków)

-

426.

XLVII/426/14

6.11.2014r.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z
dotychczasowymi dzierżawcami

-

427.

XLVII/427/14

6.11.2014r.

zmiany uchwały Nr XLV/397/14 Rady
Myszkowie z dnia 28 sierpnia 2014roku

w

-

428.

XLVII/428/14

6.11.2014r.

programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami
pozarządowymi na 2015r.

-

finansowej

-

gminy

Miasta

-
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