Rejestr uchwał Rady Miasta w Myszkowie
kadencja 2006 – 2010
Lp.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Uchwała w sprawie

Data
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Województ
wa Śląskiego

1.

I/1/06

27.11.2006

wyboru Przewodniczącego Rady Miasta w Myszkowie

-

2.

I/2/06

27.11.2006

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta w Myszkowie

-

3.

II/3/06

4.12.2006

wygaśnięcia mandatu radnego

-

4.

II/4/06

4.12.2006

ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Miasta

-

5.

II/5/06

4.12.2006

wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
w Myszkowie

-

6.

II/6/06

4.12.2006

ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Miasta
w Myszkowie

-

7.

II/7/06

4.12.2006

wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta
w Myszkowie

-

8.

II/8/06

4.12.2006

ustalenia składów
w Myszkowie

Miasta

-

9.

II/9/06

4.12.2006

wysokości diet radnych Rady Miasta w Myszkowie i zasad
ich przyznawania

-

10.

III/10/06

4.12.2006

wstąpienia Pani Anny Czyż w skład Rady Miasta w
Myszkowie a miejsce wygasłego mandatu

-

11.

III/11/06

4.12.2006

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Myszkowa

-

12.

III/12/06

4.12.2006

zmian w budżecie na 2006r.

-

13.

III/13/06

4.12.2006

zmian w budżecie na 2006r.

-

14.

III/14/06

4.12.2006

ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych, które mogą być zaciągnięte przez
Burmistrza Miasta Myszkowa w roku budżetowym 2007r.

-

15.

III/15/06

4.12.2006

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2007r.

osobowych

Komisji

Rady

Nr 149
poz. 4709
z 14.12.2006

16.

III/16/06

4.12.2006

ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na
rok 2007

Nr 149
poz. 4710
z 14.12.2006

17.

III/17/06

4.12.2006

ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,
terminów płatności oraz sposobu poboru

Nr 149
poz. 4711
z 14.12.2006

18.

III/18/06

4.12.2006

zmiany Statutu Gminy Myszków

Nr 153
poz. 4877
z 14.12.2006

19.

III/19/06

4.12.2006

zmiany uchwały Nr II/4/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
4.12.2006r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych
komisji Rady Miasta

-

20.

III/20/06

4.12.2006

zmiany uchwały Nr II/7/06 Rady miasta w Myszkowie z dnia
4.12.2006r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych
Komisji Rady Miasta w Myszkowie

-

21.

III/21/06

4.12.2006

zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady miasta w Myszkowie z dnia
4.12.2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji
Rady Miasta w Myszkowie

-

22.

IV/22/07

31.01.2007

powołania Skarbnika Miasta

-

23.

IV/23/07

31.01.2007

zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych
Komisji Rady Miasta w Myszkowie

-

24.

IV/24/07

31.01.2007

ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta

-

25.

IV/25/07

31.01.2007

wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy SP
ZOZ w Myszkowie

-

26.

IV/26/07

31.01.2007

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nr 46
poz. 989
z 19.03.2007

27.

IV/27/07

31.01.2007

określenia
regulaminu
wynagradzania
nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Myszków na rok 2007

Nr 51
poz. 1105
z 26.03.2007

28.

IV/28/07

31.01.2007

Uchwalenia
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomani dla Myszkowa na 2007

-

29.

V/29/07

22.02.2007

budżetu miasta na 2007 rok

30.

V/30/07

22.02.2007

zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych

Nr 70
poz. 1440
z 23.04.2007
-

31.

V/31/07

22.02.2007

ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta
Myszkowa na rok 2007

-

32.

V/32/07

22.02.2007

podwyższenia kapitału zakładowego MTBS Sp.z o.o.

-

33.

V/33/07

22.02.2007

stawek dotacji przedmiotowych dla przedszkoli publicznych
prowadzonych przez gminę Myszków

-

34.

V/34/07

22.02.2007

wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą
Śląskim w sprawi opieki
nad grobami wojennymi
znajdującymi się na terenie gminy Myszków

-

35.

V/35/07

22.02.2007

przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta w Myszkowie

-

36.

VI/36/07

22.02.2007

zmian w budżecie na 2007 rok

-

37.

VI/37/07

27.03.2007

zmian budżecie na 2007 rok

-

38.

VI/38/07

27.03.2007

zmian w budżecie na 2007 rok

-

39.

VI/39/07

27.03.2007

poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

40.

VI/40/07

27.03.2007

rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza miasta Myszkowa

-

41.

VI/41/07

27.42.2007

nabycia na rzecz gminy Myszków własności nieruchomości
niezabudowanych położonych w Myszkowie

-

42.

VI/42/07

27.03.2007

przyznania nieruchomości zamiennej na grunt przeznaczony
pod planowana drogę gminną

-

43.

VI/43/07

27.03.2007

przystąpienie do sporządzenia miejscowego
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa

planu

-

44.

VI/44/07

27.03.2007

podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy
Myszków
na
dofinansowanie
form
doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2007

-

45.

VI/45/07

27.03.2007

uchwalenia
„Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii” dla Myszkowa na 2007r.

-

46.

VI/46/07

27.03.2007

powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia przez
Sekretarza Miasta Myszkowa

47.

VI/47/07

22.02.2007

powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego przez Skarbnika Miasta Myszkowa

Nr 69
poz. 1427
z 20.04.2007r.

-

48.

VII/48/07

25.04.2007

udzielania absolutorium Burmistrzowi miasta Myszkowa za
2006 rok

-

49.

VII/49/07

25.04.2007

zmian w budżecie na 2007 rok

-

50.

VII/50/07

25.04.2007

określenia zasad zwrotu kosztów podróży radnym Miasta
Myszkowa

-

51.

VII/51/07

25.04.2007

wyrażenia zgodę na zamianę nieruchomości

-

52.

VII/52/07

25.04.2007

sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Myszków

-

53.

VII/53/07

25.04.2007

ustalenia działań zmierzających do zabezpieczenia
środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem odpadów
zawierających azbest pochodzących z rozbiórki pokryć
dachowych oraz trybu przyznawania dotacji dla osób
fizycznych do demontażu pokryć dachowych zawierających
azbest i unieszkodliwienia wytworzonych odpadów w roku
2007

-

54.

VII/54/07

25.04.2007

wygaśnięcia mandatu radnego

-

55.

VIII/55/07

21.06.2007

wstąpienia Pani Zofii Chwalby w skład
Miasta w Myszkowie na miejsce wygasłego mandatu

56.

VIII/56/07

21.06.2007

zmian w budżecie na 2007r.

-

57.

VIII/57/07

21.06.2007

zmian w budżecie na 2007r.

-

58.

VIII/58/07

21.06.2007

zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/262/05 z dnia 24 lutego
2005 roku w sprawie ustalenia dochodów własnych jednostek
budżetowych

-

59.

VIII/59/07

21.06.2007

zmiany uchwały Nr V/31/07 Rady Miasta w Myszkowie z
dnia 22 lutego 2007r. w sprawie ustalenia rocznego planu
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Myszkowa na rok
2007

-

60.

VIII/60/07

21.06.2007

sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Myszków

-

Rady

-

61.

VIII/61/07

21.06.2007

zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Myszków

-

62.

VIII/62/07

21.06.2007

zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych
Komisji Rady Miasta w Myszkowie

-

63.

VIII/63/07

21.06.2007

zmiany uchwały Nr II/6/06 Rady Miasta w Myszkowie w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej
Rady Miasta w Myszkowie

-

64.

VIII/64/07

21.06.2007

zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2007
rok dotyczącego rocznego planu przychodów, wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

-

65.

IX/65/07

13.08.2007

ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu „Słoneczny basen w Myszkowie”
Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii
cieplnej służącej do wytworzenia ciepłej wody użytkowej na
potrzeby krytej pływalni w MOSiR w Myszkowie i biura
MOSiR w Myszkowie wchodzącego w skład Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 w zakresie programu Rozwoju Subregionu
Północnego

-

66.

IX/66/07

13.08.2007

ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu „Dachy bez azbestu” Wymiana pokryć
dachowych na budynkach wielorodzinnych z usunięciem
azbestu wchodzącego w skład Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

-

67.

IX/67/07

13.08.2007

ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu „e-Myszkovia” Rozwój elektronicznych
usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie
myszkowskim wchodzącego w skład Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 w zakresie Programu Rozwoju Subregionu
Północnego

-

68.

IX/68/07

13.08.2007

ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu „Jurajski basen na Pohulance”
Odnowienie kompleksu rekreacyjno – turystycznego
„Pohulanka” w bram jury Krakowsko-Częstochowskiej – I
etap wchodzącego w skład Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
w zakresie programu Rozwoju Subregionu Północnego

-

69.

IX/69/07

13.08.2007

ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu „Myszkowskie Centrum inicjatyw
Gospodarczychna terenie hal fabrycznych z początku XX

-

wieku Myszków, ul. Kościuszki 12 wchodzącego w skład
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie programu Rozwoju
Subregionu Północnego
70.

IX/70/07

13.08.2007

ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu „Mrzygłodzki rynek. Rewitalizacja Rynku
w Myszkowie – Mrzygłodzie jako przestrzeni publicznej
miasta wchodzącego w skład Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
w zakresie programu Rozwoju Subregionu Północnego

71.

IX/71/07

13.08.2007

ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu Udział gminy Myszków w finansowaniu
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi DW 791 na
odcinku od 20+033 km do 21 +833km wraz z budową
kanalizacji deszczowej i sanitarnej wchodzącego w skład
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013

72.

IX/72/07

13.08.2007

ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu: Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w
Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego
oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Prusa,
Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej w ul. Prusa,
Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II
wchodzącego w skład Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007 – 2013

73.

IX/73/07

13.08.2007

ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w
Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania
Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303
oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powstania
Styczniowego, Korczaka, Lotnicza wchodzącego w skład
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007 – 2013

74.

75.

IX/74/07

IX/75/07

13.08.2007

13.08.2007

ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w
ul. Żytniej wraz z kanalizacja deszczową stanowiącej dojazd
do projektowanej pompowni ścieków wchodzącego w skład
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007 – 2013
ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ulicy Leśnej w Myszkowie wraz z nową
nawierzchnią drogi i chodnikami wchodzącego w skład
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007 – 2013

-

-

-

-

-

-

76.

77.

78.

79.

80.

IX/76/07

IX/77/07

IX/78/07

IX/79/07

IX/80/07

13.08.2007

13.08.2007

13.08.2007

13.08.2007

13.08.2007

ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w
Myszkowie w ulicach: Mrzygłodzka, Krótka, Jedwabna,
Różana, odlewnicza, i Kolejowa wchodzącego w skład
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007 – 2013
ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu:
Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w Myszkowie w ulicach: Prusa, Staszica,
Mickiewicza, Sienkiewicza, Reymonta, Sobieskiego,
Batorego, Powstańców Śląskich, Konopnickiej, Orzeszkowej,
Ofiar Katynia, Broniewskiego, Asnyka wchodzącego w skład
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007 – 2013
ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu: Budowa drogi w ul. 1 Maja – IV etap w
Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej-zadanie
realizowane w ramach projektu „Zagospodarowanie centrum
Myszkowa „-I etap projektu wchodzącego w skład Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 –
2013
ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu: Zagospodarowanie Placu Dworcowego w
Myszkowie z przebudową układu komunikacyjnego –
zadanie realizowane w ramach projektu „Zagospodarowanie
centrum Myszkowa” – II etap projektu wchodzącego w skład
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007 – 2013
ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu: Przebudowa ul. Kościuszki w Myszkowie
na odcinku od Placu Dworcowego do skrzyżowania przed
budynkiem Urzędu Miasta – zadanie realizowane w ramach
projektu „Zagospodarowanie centrum Myszkowa” – III etap
projektu wchodzącego w skład Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013

-

-

-

-

-

81.

IX/81/07

13.08.2007

zmian w budżecie na 2007 rok

-

82.

X/82/07

28.08.2007

zmian w budżecie na 2007 rok

-

83.

X/83/07

28.08.2007

zmian w budżecie na 2007 rok

84.

X/84/07

28.08.2007

ustalenia
najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz porozumienia w
przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę
do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych
w MOPS w Myszkowie

-

85.

X/85/07

28.08.2007

przystąpienia do sporządzenia miejscowego
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa

planu

-

86.

X/86/07

28.08.2007

zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych
Komisji Rady Miasta w Myszkowie

-

87.

X/87/07

28.08.2007

powołania Zespołu ds. wydania opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników sądów powszechnych

88.

89.

90.

X/88/07

X/89/07

X/90/07

28.08.2007

28.08.2007

28.08.2007

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostą
Myszkowskim
w
sprawie
organizacji
„Dożynek
Powiatowych 2007”
ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu: „Budowa drogi w ul. Sadowej i ul.
Klonowej w Myszkowie wraz z kanalizacja deszczową,
sanitarną, wodociągiem oraz wydzielonym oświetleniem
ulicznym” wchodzącego w skład Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na
realizację projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
Myszkowie w rejonie ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego,
Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa,
Wąska, Średnia, Górna wchodzącego w skład Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 –
2013

-

-

-

-

91.

XI/91/07

11.09.2007

utworzenia w Gminie Myszków obwodu głosowania w
wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

-

92.

XII/92/07

25.09.2007

współdziałania z gminą Częstochowa w realizacji zadań
własnych w zakresie edukacji publicznej

-

93.

XII/93/07

25.09.2007

zmian w budżecie na 2007 rok

-

94.

XII/94/07

25.09.2007

zmian w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2007
rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków
Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

-

95.

XII/95/07

25.09.2007

zmian w załączniku Nr 1 i nr 2 do uchwały Nr V/31/07 Rady
Miasta w Myszkowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie
ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta
Myszkowa na rok 2007 z późniejszymi zmianami

-

96.

XII/96/07

25.09.2007

współdziałania z Powiatem Myszkowskim, Gminą i Miastem
Koziegłowy, Miastem i Gminą Żarki, Gminą Niegowa,
Gminą Poraj w celu realizacji projektu pn. „e – Myszkovia”
Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny
samorząd w powiecie myszkowskim wchodzącego w skład
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie Programu Rozwoju
Subregionu Północnego

-

97.

XII/97/07

25.09.2007

uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa”

-

98.

XII/98/07

25.09.2007

zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr VI/41/07
z dnia 27.03.2007r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy
Myszków własności nieruchomości niezabudowanych
położnych w Myszkowie

-

99.

XII/99/07

25.09.2007

zmiany Uchwały Nr XXX/284/05 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2005r. ustalającej
regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkujących n terenie gminy
Myszków

Nr 186
poz. 3410
z 31.10.2007

100.

XIII/100/07

30.10.2007

wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008
- 2011

-

101.

XIII/101/07

30.10.2007

zmian w budżecie na 2007 rok

102.

XIII/102/07

30.10.2007

ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008r.

103.

XIII/103/07

30.10.2007

ustalenia wysokości stawek
transportowych na rok 2008

104.

XIII/104/07

30.10.2007

zmiany Uchwały Nr XLI/357/06 z dnia 25 kwietnia 2006
roku w sprawie ustalenia rachunku dochodów własnych
jednostek

-

105.

XIII/105/07

30.10.2007

przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 –
2013 dla gminy Myszków

-

106.

XIII/106/07

30.10.2007

przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Myszkowa na lata 2007 –
2015

podatku

od

środków

Nr 196
poz. 3791
z 23.11.2007
Nr 196
poz. 3792
z 23.11.2007

-

107.

XIII/107/07

30.10.2007

przyjęcia
zaktualizowanego
Programu
rewitalizacji
Obszarów Miejskich Myszkowa na lata 2005 - 2015

-

108.

XIII/108/07

30.10.2007

zmiany Uchwały Nr XXV/235/04 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 28.10.2004r. w sprawie zasad
przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz
wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży
lokali mieszkalnych

Nr 202
poz. 3991
z dnia
4.10.07r.

109.

XIII/109/07

30.10.2007

zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych
Komisji Rady Miasta w Myszkowie

-

110.

XIII/110/07

30.10.2007

zmiany uchwały Nr III/11/06 Rady Miasta w Myszkowie z
dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
Miasta Myszkowa

111.

XIII/111/07

30.10.2007

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

-

112.

XIII/112/07

30.10.2007

uchwalenia zmian do „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii” dla miasta Myszkowa na
2007r.

-

113.

XIV/113/07

27.11.2007

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/07 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie stawek dotacji
przedmiotowych dla przedszkoli publicznych prowadzonych
przez gminę Myszków

-

114.

XIV/114/07

27.11.2007

w sprawie zmian w budżecie na 2007rok

115.

XIV/115/07

27.11.2007

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

-

116.

XIV/116/07

27.11.2007

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków

-

117.

XIV/117/07

27.11.2007

zmiany Uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z
dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów
osobowych Komisji Rady Miasta w Myszkowie

-

118.

XIV/118/07

27.11.2007

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Myszków z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotowymi
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2008”

-

119.

XIV/119/07

27.11.2007

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

-

120.

XIV/120/07

27.11.2007

powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego przez Sekretarza Miasta Myszkowa

-

-

121.

XIV/121/07

27.11.2007

powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego przez Skarbnika Miasta Myszkowa

122.

XV/122/07

18.12.2007

budżetu miasta na 2008 rok

-

Nr 91
poz. 1921
z 19.05.2008r.
-

123.

XV/123/07

18.12.2007

zmian w budżecie na 2007 rok

124.

XV/124/07

18.12.2007

zmian w budżecie na 2007 rok

125.

XV/125/07

18.12.2007

ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta
Myszkowa na rok 2008

-

126.

XV/126/07

18.12.2007

zmiany Uchwały Nr XXV/235/04 Rady miasta w sprawie
zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz
wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży
lokali mieszkalnych

Nr 19
poz. 463
z 25.02.2008

127.

XV/127/07

18.12.2007

zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Gminy Myszków

-

128.

XV/128/07

18.12.2007

zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości
stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków

Nr 19
poz. 464
z 25.02.2008

129.

XV/129/07

18.12.2007

wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat gruntu
pochodzącego z działki oznaczonej nr ewid. 3242/6
położonej w Myszkowie przy ul. Wolności na rzecz
dotychczasowych dzierżawców

-

130.

XV/130/07

18.12.2007

wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat części
gruntu pochodzącego z działki oznaczonej nr ewid. 1500/4
położonej w Myszkowie przy ul. Rynek na rzecz
dotychczasowych dzierżawców

-

131.

XV/131/07

18.12.2007

rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrz Miasta Myszkowa

-

132.

XV/132/07

18.12.2007

ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
2007

-

133.

XV/133/07

18.12.2007

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa
na 2008r. dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na
dofinansowanie
zadania
rozbudowanego
Szpitala
Powiatowego w Myszkowie

-

134.

XVI/134/08

29.01.2008

stawek dotacji przedmiotowych dla przedszkoli publicznych
prowadzonych przez gminę Myszków

-

-

Nr 52
poz. 1140
z 21.03.08

135.

XVI/135/08

29.01.2008

określenia
regulaminu
wynagradzania
nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Myszków na rok 2008

136.

XVI/136/08

29.01.2008

zmieniająca uchwałę Nr X/85/07 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego w zakresie granic obszaru objętego planem

-

137.

XVI/137/08

29.01.2008

przystąpienia do sporządzenia miejscowego
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa

planu

-

138.

XVI/138/08

29.01.2008

aktualności
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta Myszkowa

-

139.

XVI/139/08

29.01.2008

zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych
komisji Rady Miasta w Myszkowie

-

140.

XVII/140/08

26.02.2008

zmian w budżecie na 2008 rok

141.

XVII/141/08

26.02.2008

zmian w budżecie na 2008 rok

142.

XVII/142/08

26.02.2008

zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych

143.

XVII/143/08

26.02.2008

ustalenia działań zmierzających do zabezpieczenia
środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem odpadów
zawierających azbest pochodzących z rozbiórki pokryć
dachowych oraz trybu przyznawania dotacji dla osób
fizycznych do demontażu pokryć dachowych zawierających
azbest i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów w roku
2008

-

144.

XVII/144/08

26.02.2008

zmiany uchwały Nr XVI/135/08 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie określenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina
Myszków na rok 2008

-

145.

XVII/145/08

26.02.2008

przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie
na 2008 rok

-

146.

XVII/146/08

26.02.2008

Uchwalenia
„Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa na 2008r.

-

147.

XVIII/147/08

26.03.2008

zmian w budżecie na 2008 rok

148.

XVIII/148/08

26.03.2008

zmian w budżecie na 2008 rok

-

-

149.

XVIII/149/08

26.03.2008

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach
preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

-

150.

XVIII/150/08

26.03.2008

zmian w załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej na 2008
rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

-

151.

XVIII/151/08

26.03.2008

zmian w załączniku 1 i 2 do uchwały Nr XV/125/07 Rady
miasta w Myszkowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie
ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta
Myszkowa na rok 2008

-

152.

XVIII/152/08

26.03.2008

ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości i sposobu
pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach gminnych w strefach płatnego parkowania na
obszarze miasta Myszkowa

-

153.

XVIII/153/08

26.03.2008

podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy
Myszków
na
dofinansowanie
form
doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2008

-

154.

XVIII/154/08

26.03.2008

zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz
użytkowników wieczystych

-

155.

XVIII/155/08

26.03.2008

przystąpienia do sporządzenia miejscowego
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa

planu

-

156.

XVIII/156/08

26.03.2008

zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej

-

157.

XVIII/157/08

26.03.2008

zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych
Komisji Rady Miasta w Myszkowie

-

158.

XVIII/158/08

26.03.2008

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w
pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego
punktu stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia
dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Myszków

159.

160.

XVIII/159/08

XVIII/160/08

26.03.2008

26.03.2008

-

zmiany Uchwały Nr XXVI/134/08 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie stawek
dotacji przedmiotowych dla przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Myszków

-

zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XIII/102/07
z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2008r.

Nr 94
poz. 1948
z dn. 23.05.08

161.

XIX/161/08

28.04.2008

zmian w budżecie miasta oraz podziału wolnych środków
w budżecie w 2008 roku

-

162.

XIX/162/08

28.04.2008

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta
Myszków umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
Budowa na terenie ZSP Nr 5 w Myszkowie boiska
rekreacyjnego o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej,
ogólnie dostępnej dla dzieci i młodzieży

-

163.

XIX/163/08

28.04.2008

przystąpienia miasta Myszków do działań finansowanych z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013

-

164.

XIX/164/08

28.04.2008

rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa

165.

XIX/165/08

28.04.2008

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

Nr 112
poz. 2298
z 18.06.2008r.

166.

XIX/166/08

28.04.2008

oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Myszków w trybie
bezprzetargowym

-

167.

XIX/167/08

28.04.2008

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

-

168.

XIX/168/08

28.04.2008

przystąpienia do sporządzenia miejscowego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa

planu

-

169.

XIX/169/08

28.04.2008

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa oraz
przystąpienie
do
zmiany
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa

-

170.

XIX/170/08

28.04.2008

uchwalenia zmian do „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii” dla miasta Myszkowa na 2008
rok

-

171.

XIX/171/ 08

28.04.2008

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w
Myszkowie w sprawie ograniczenia działalności SP ZOZ w
Myszkowie

-

172.

XX/172/08

20.05.2008

zmian w budżecie na 2008 rok

-

173.

XX/173/08

20.05.2008

zmiany uchwały Nr XIII/105/07 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 30 października 2007r. w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013 dla gminy Myszków

-

174.

XX/174/08

20.05.2008

określenia górnych stawek opłat w 2008r. za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

175.

XX/175/08

20.05.2008

rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa

176.

XXI/176/08

24.06.2008

zmian w budżecie na 2008 rok

177.

XXI/177/08

24.06.2008

zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XV/125/o7 Rady
Miasta w Myszkowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie
ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków gminnego
funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta
Myszkowa na rok 2008 z późniejszymi zmianami

-

-

178.

XXI/178/08

24.06.2008

-

-

uchylenia Uchwały Nr XL/345/06 Rady Miasta z dnia
16 marca 2006r. w sprawie wniesienia przez Gminę
Myszków aportu rzeczowego do Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Spółka zo.o.

-

179.

XXI/179/08

24.06.2008

powołania komisji inwentaryzacyjnej

-

180.

XXI/180/08

24.06.2008

sprzedaży w trybie przetargu niezabudowanej nieruchomości
będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Myszków

-

181.

XXI/181/08

24.06.2008

wniesienia przez Gminę Myszków aportu do spółki

-

182.

XXI/182/08

24.06.2008

zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych
Komisji Rady Miasta w Myszkowie

-

-

183.

XXI/183/08

24.06.2008

zgody na zaciągnięcie zobowiązania

184.

XXII/184/08

28.08.2008

zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XV/133/07 z
dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu miasta Myszkowa na 2008r. dla
Starostwa Powiatowego w Myszkowie na dofinansowanie
zadania rozbudowy Szpitala Powiatowego w Myszkowie

-

185.

XXII/185/08

28.08.2008

zmiany w budżecie na 2008r.

-

186.

XXII/186/08

28.08.2008

zmiany w budżecie na 2008r.

-

187.

XXII/187/08

28.08.2008

procedury uchwalania budżetu Miasta Myszkowa oraz
rodzaju i szczegółowych materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu

-

188.

XXII/188/08

28.08.2008

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Myszkowa

Nr 186
poz. 3394
z 14.10.2008r.

189.

XXII/189/08

28.08.2008

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej
własność gminy Myszków

-

190.

XXII/190/08

28.08.2008

zmiany Planu Dofinansowania Form Doskonalenia
Zawodowego Nauczycieli stanowiącego załącznik do
Uchwały nr XVIII/153/08 Rady Miasta w Myszkowie z
26.0308 w sprawie podziału środków wyodrębnionych w
budżecie gminy Myszków na dofinansowanie form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008r.

-

191.

XXII/191/08

28.08.2008

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

-

192.

XXII/192/08

28.08.2008

wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości
stanowiącej własność gminy Myszków

-

193.

XXII/193/08

28.08.2008

nabycia na rzecz gminy Myszków własności niezabudowanej
nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Mrzygłód

-

194.

XXII/194/08

28.08.2008

wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w
ramach poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

-

195.

XXIII/195/08

30.09.2008

zmian w budżecie na 2008r.

-

196.

XXIII/196/08

30.09.2008

zmian w budżecie na 2008r.

-

197.

XXIII/197/08

30.09.2008

udzielenia pomocy finansowej na likwidację szkód
spowodowanych przez trąbę powietrzną i gradobicie dla
gminy Niegowa

-

198.

XXIII/198/08

30.09.2008

zmiany uchwały Nr XLI/357/06 z dnia 25 kwietnia 2006r.
w sprawie ustalenia rachunku dochodów własnych jednostek
budżetowych

-

199.

XXIII/199/08

30.09.2008

zmian w załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej na 2008r.
dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

-

200.

XXIII/200/08

30.09.2008

zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XV/125/07 Rady
Miasta w Myszkowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie
ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta
Myszkowa na rok 2008 z późniejszymi zmianami

-

201.

XXIII/201/08

30.09.2008

zmiany uchwały z dnia 11 grudnia 2006r. Nr III/11/06
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Myszkowa

-

202.

XXIII/202/08

30.09.2008

zaopiniowania projektu Rady Miasta Katowice w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II
w Katowicach

-

203.

XXIII/203/08

30.09.2008

zabezpieczenia środków przyznanych z funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w formie „weksla in blanco”.

-

204.

XXIII/204/08

30.09.2008

Współdziałania z Gminą Częstochowa w realizacji zadań
własnych w zakresie edukacji publicznej

-

205.

XXIII/205/08

30.09.2008

wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

-

206.

XXIII/206/08

30.09.2008

wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

-

207.

XXIV/207/08

29.10.2008

zmian w budżecie na 2008r.

-

208.

XXIV/208/08

29.10.2008

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2009r.

209.

XXIV/209/08

29.10.2008

podatku rolnego

210.

XXIV/210/08

29.10.2008

ustalenia wysokości stawek
transportowych na rok 2009

211.

XXIV/211/08

29.10.2008

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy

-

212.

XXIV/212/08

29.10.2008

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Myszkowa

Nr 7
poz. 236
z 19.01.2009r.

213.

XXIV/213/08

29.10.2008

zmian w Uchwale Nr XX/174/08 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 20 maja 2008r. w sprawie określenia górnych stawek
opłat w 2008r. za usługi i w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości stałych

podatku

od

środków

Nr 203
poz. 3812
z 21.11.2008r.
Nr 203
poz. 3813
z 21.11.2008r.
Nr 209
poz. 4089
z 05.12.2008r.

Nr 214
poz. 4331
z12.12.2008r.

214.

XXV/214/08

02.12.2008

zmian w budżecie na 2008r.

215.

XXV/215/08

02.12.2008

zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr
XXIV/208/08 z dnia 29.10.2008r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009r.

Nr 217
poz. 4542
z 17.12.2008r.

216.

XXV/216/08

02.12.2008

-

217.

XXV/217/08

02.12.2008

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa
na 2008r. dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na
dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów
zmiany uchwały Nr XVIII/119/08 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 26.03.2008r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej na warunkach preferencyjnych
z Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej

-

-

218.

XXV/218/08

02.12.2008

zgody na zaciągnięcie zobowiązania

-

219.

XXV/219/08

02.12.2008

przyjęcie „Programu Współpracy Gminy Myszków
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2009”

-

220.

XXV/220/08

02.12.2008

wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

-

221.

XXV/221/08

02.12.2008

określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nr 10
poz. 303
z 23.01.2009r.

222.

XXV/222/08

02.12.2008

zmiany uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych
komisji Rady Miasta w Myszkowie

-

223.

XXV/223/08

02.12.2008

rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa

-

224.

XXV/224/08

02.12.2008

zmian w budżecie na 2008r.

-

225.

XXV/225/08

02.12.2008

rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa

-

226.

XXVI/226/08

30.12.2008

budżetu Miasta na 2009 rok

227.

XXVI/227/08

30.12.2008

zmian w budżecie na 2008 rok

-

228.

XXVI/228/08

30.12.2008

ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2008

-

229.

XXVI/229/08

30.12.2008

stawek dotacji przedmiotowych dla przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Myszków

-

230.

XXVI/230/08

30.12.2008

ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminne
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miasta Myszkowa na rok 2009

-

231.

XXVI/231/08

30.12.2008

zmiany uchwały nr XVIII/149/08 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 26 marca 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej
na
warunkach
preferencyjnych
z Wojewódzkiego
Funduszy
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

X

Nr 48
poz. 1098
z 24.03.2009r.

-

232.

XXVI/232/08

30.12.2008

określenia
regulaminu
wynagradzania
nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Myszków na okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2009 roku
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice
w przedmiocie likwidacji SPZOZ im. Ludwika Rydygiera
w Katowicach

-

233.

XXVI/233/08

30.12.2008

-

234.

XXVII/234/09

27.01.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

-

235.

XXVII/235/09

27.01.2009

nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości
niezabudowanych położonych w Myszkowie

-

236.

XXVII/236/09

27.01.2009

ustanowienia służebności gruntowej

-

237.

XXVII/237/09

27.01.2009

przyznania
nieruchomości
zamiennej
w
ramach
odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogę
gminną

-

238.

XXVII/238/09

27.01.2009

zaopiniowania
projektu
uchwały
Rady
Powiatu
Częstochowskiego w przedmiocie likwidacji Zespołu Opieki
Zdrowotnej Szpitala im H.Weilgla w Blachowni

-

239.

XXVII/239/09

27.01.2009

Uchwalenia
„Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa na 2009r.”

-

240.

XXVII/240/09

27.01.2009

zmiany Uchwały Nr XX/173/08 Rady Miasta Myszkowa
z dnia 20 maja 2008r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XIII/105/07 Rady Miasta Myszkowa z dnia 30
października 2007r. w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013 dla gminy Myszków

-

241.

XXVIII/241/09

24.02.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

-

242.

XXVIII/242/09

24.02.2009

Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach
preferencyjnych z narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

-

243.

XXVIII/243/09

24.02.2009

udzielenia dotacji celowych dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu miasta Myszkowa

-

244.

XXVIII/244/09

24.02.2009

zmiany uchwały Nr XIX/169/08 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Myszkowa oraz przystąpienia do
zmiany
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego miasta Myszkowa

245.

XXVIII/245/09

24.02.2009

przystąpienia
do
zmiany
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa

-

-

246.

XXVIII/246/09

24.02.2009

ustalenia działań zmierzających do zabezpieczenia
środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem odpadów
zawierających azbest pochodzący z rozbiórki pokryć
dachowych oraz trybu przyznawania dotacji dla osób
fizycznych do demontaży pokryć dachowych zawierających
azbest lub unieszkodliwiania wytworzonych odpadów w roku
2009r.

-

247.

XXVIII/247/09

24.02.2009

zmiany uchwały Nr XVII/152/08 Rady Miasta Myszkowa
z dnia 26 marca 2008r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania na obszarze
miasta Myszkowa

248.

XXVIII/248/09

24.02.2009

zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom
szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Uczniowskiego
Programu Stypendialnego

249.

XXVIII/249/09

24.02.2009

przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie
na 2009r.

-

250.

XXVIII/250/09

24.02.2009

zmiany Uchwały Nr XXVII/235/09 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie nabycia
na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości
niezabudowanych położonych w Myszkowie

-

251.

XXIX/251/09

31.03.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

252.

XXIX/252/09

31.03.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

-

253.

XXIX/253/09

31.03.2009

przekazanie środków finansowych dla Komendy Powiatowej
Policji w Myszkowie

-

254.

XXIX/254/09

31.03.2009

zaopiniowania
projektu
uchwały
Rady
Powiatu
w Myszkowie w sprawie ograniczenia działalności
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Myszkowie

-

Nr 72
X
poz. 1676
1
z 30.04.2009r.

Nr 72
poz. 1677
z 30.04.2009r.

-

255.

XXIX/255/09

31.03.2009

utworzenia w Gminie Myszków obwodu głosowania
w wyborach do Parlamentu Europejskiego

-

256.

XXIX/256/09

31.03.2009

określenia
regulaminu
wynagradzania
nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Myszków

Nr 76
poz. 1739
z 04.05.2009r.

257.

XXIX/257/09

31.03.2009

podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy
Myszków
na
dofinansowanie
form
doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2009

-

X

258.

259.

XXIX/258/09

XXIX/259/09

31.03.2009

31.03.2009

upoważnienia Burmistrza Miasta Myszków do zawierania
porozumień pomiędzy Gminą Myszków, a miastem
Katowice, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia
związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku
Religijnego
zmiany uchwały nr XXVII/240/09 Rady Miasta Myszkowa
z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013 dla gminy Myszków

-

-

260.

XXIX/260/09

31.03.2009

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/244/09 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XIX/169/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
28 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Myszkowa oraz przystąpienia do zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego

-

261.

XXX/261/09

28.04.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

-

262.

XXX/262/09

28.04.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

-

263.

XXX/263/09

28.04.2009

zmian w Załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej na 2009
rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

-

264.

265.

XXX/264/09

XXX/265/09

28.04.2009

28.04.2009

zmian w Załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XXVI/230/08
Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w
sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Miasta Myszkowa na rok 2009

-

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

-

266.

XXX/266/09

28.04.2009

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

-

267.

XXX/267/09

28.04.2009

ustanowienia służebności gruntowej

-

268.

XXX/268/09

28.04.2009

zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej
własność gminy Myszków

-

269.

XXXI/269/09

2.06.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

270.

XXXI/270/09

2.06.2009

271.

XXXI/271/09

2.06.2009

udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
zmian w Załączniku nr 15 do uchwały budżetowej na 2009
rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

-

-

-

272.

273.

XXXI/272/09

XXXI/273/09

2.06.2009

2.06.2009

zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVI/230/08 Rady
Miasta w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta
Myszkowa na rok 2009 z późniejszymi zmianami
ustalenia działań zmierzających do ochrony środowiska przed
szkodliwym oddziaływaniem ścieków komunalnych,
pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, zbiorników
na nieczystości ciekłe oraz trybu udzielania dotacji dla osób
fizycznych i prawnych na likwidacje bezodpływowych
zbiorników na nieczystości ciekłe lub ich adaptacje na
studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej

-

-

274.

XXXI/274/09

2.06.2009

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości niezabudowanej na rzecz Rzymskokatolickiej
Parafii N.M.P Różańcowej w Myszkowie – Mrzygłodzie

-

275.

XXXI/275/09

2.06.2009

rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza

-

276.

XXXII/276/09

5.08.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

-

277.

XXXII/277/09

5.08.2009

uchylenia uchwały Rady Miasta Nr XXVIII/242/09 z dnia 24
lutego 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej
na
warunkach
preferencyjnych
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

278.

XXXII/278/09

5.08.2009

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach
preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie realizowane
w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta Myszkowa I i II etap”

-

-

279.

XXXII/279/09

5.08.2009

przystąpienia do zmiany fragmentu „Miejscowego planu
zagospodarowania centrum Miasta Myszkowa” przyjętego
uchwałą nr XXXVIII/326/05 z dnia 22 grudnia 2005r.

-

280.

XXXIII/280/09

27.08.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

-

281.

XXXIII/281/09

27.08.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

-

282.

XXXIII/282/09

27.08.2009

zmian w załączniku Nr 15 do Uchwały budżetowej na 2009
rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

-

283.

XXXIII/283/09

27.08.2009

zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVI/230/08 Rady
Miasta w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta
Myszkowa na rok 2009 z późniejszymi zmianami

-

284.

XXXIII/284/09

27.08.2009

udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa
na 2009r. dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na
dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów

-

285.

XXXIII/285/09

27.08.2009

udzielenia dotacji celowych dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu miasta Myszkowa

-

286.

XXXIII/286/09

27.08.2009

zmiany Uchwały Nr XXVI/229/08 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie stawek
dotacji przedmiotowych dla przedszkoli publicznych
prowadzonych przez gminę Myszków

-

287.

XXXIII/287/09

27.08.2009

zmiany uchwały Nr XXIX/257/09 z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie
gminy Myszków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2009

-

288.

XXXIII/288/09

27.08.2009

zmiany nazwy i zatwierdzenia nowego statutu Miejskiego
Zarządu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Myszkowie

-

289.

XXXIII/289/09

27.08.2009

uchwalenia Aneksu Nr 1 do „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa na 2009 rok”

-

290.

XXXIII/290/09

27.08.2009

zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
będącej własnością gminy Myszków

-

291.

XXXIII/291/09

27.08.2009

współdziałania z gminą Częstochowa w realizacji zadań
własnych w zakresie edukacji publicznej

-

292.

XXXIV/292/09

29.09.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

293.

XXXIV/293/09

29.09.2009

zmian w Załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej na 2009
rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków
GFOŚiGW

294.

XXXIV/294/09

29.09.2009

zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVI/230/08 Rady
Miasta w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków
GFOŚiGW Miasta Myszkowa na rok 2009 z późniejszymi
zmianami

-

295.

296.

XXXIV/295/09

XXXIV/296/09

29.09.2009

29.09.2009

określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości

-

-

-

-

297.

XXXIV/297/09

29.09.2009

nabycia
na
rzecz
Gminy
Myszków
własności
niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie

Nr 218
poz. 4170
z 08.12.2009r.
Nr 218
poz. 4171
z 08.12.2009r.

298.

XXXIV/298/09

29.09.2009

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Myszkowa

299.

XXXIV/299/09

29.09.2009

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Myszkowa

300.

XXXIV/300/09

29.09.2009

zmiany uchwały Nr XXVI/229/08 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie stawek
dotacji przedmiotowych dla przedszkoli publicznych
prowadzonych przez gminę Myszków

-

301.

XXXIV/301/09

29.09.2009

przystąpienia do realizacji projektu „Budowa Infrastruktury
Informatycznej dla Subregionu Północnego E0-region
częstochowski” oraz podpisania umowy o realizacji
wspólnego przedsięwzięcia

-

302.

XXXIV/302/09

29.09.2009

zmiany Uchwały Nr XXVII/240/09 Rady Miasta Myszkowa
z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla gminy Myszków

303.

XXXIV/303/09

29.09.2009

zmiany Uchwały Nr XXVII/240/09 Rady Miasta Myszkowa
z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla gminy Myszków

304.

XXXV/304/09

28.10.2009

zmian w budżecie na 2009r.

305.

XXXV/305/09

28.10.2009

zmian w załączniku Nr 15 do Uchwały budżetowej na 2009
rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

306.

XXXV/306/09

28.10.2009

zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr ZZVI/23/08 Rady
Miasta w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok
2009 z późniejszymi zmianami

-

-

-

-

-

Nr 215
poz. 4059
z 04.12.2009r.
Nr 215
poz. 4060
z 04.12.2009r.

307.

XXXV/307/09

28.10.2009

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2010r.

308.

XXXV/308/09

28.10.2009

ustalenia wysokości stawek
transportowych na rok 2010

309.

XXXV/309/09

28.10.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

-

310.

XXXV/310/09

28.10.2009

zmiany uchwały Nr XXVII/240/09 Rady Miasta Myszkowa z
dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013 dla Gminy Myszków

-

311.

XXXVI/311/09

02.12.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

-

podatku

od

środków

312.

XXXVI/312/09

02.12.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

313.

XXXVI/313/09

02.12.2009

zmian w załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej na 2009r.
dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

-

zmiany uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 30.12.2008r. w sprawie ustalenia
rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

-

Nr 10
poz. 150
z 25.01.2010r.

314.

XXXVI/314/09

02.12.2009

315.

XXXVI/315/09

02.12.2009

zmian uchwały Nr XXX/284/05 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28.04.2005r. ustalającej regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

316.

XXXVI/316/09

02.12.2009

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Myszków
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24.04.2009r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2010

317.

XXXVI/317/09

02.12.2009

przystąpienia do sporządzenia miejscowego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa

planu

318.

XXXVI/318/09

02.12.2009

rozwiązania użytkowania wieczystego

319.

XXXVI/319/09

02.12.2009

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

-

-

Nr 231
poz. 4682
z 24.12.2009r.

320.

XXXVI/320/09

02.12.2009

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży

321.

XXXVI/321/09

02.12.2009

uchwalenia planu rozwoju i modernizacji
kanalizacyjnych na lata 2010-2013

urządzeń

-

322.

XXXVI/322/09

02.12.2009

podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów
i kanalizacji Sp. z o.o.

-

323.

XXXVI/323/09

02.12.2009

podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych „SANIKO” Spółka z o.o.

-

324.

XXXVI/324/09

02.12.2009

zmiany uchwały XXV/221/08 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 2.12.2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat
w 2009r. za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

Nr 231
poz. 4683
z 24.12.2009r.

325.

XXXVI/325/09

02.12.2009

zmiany uchwały XXXI/273/09 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 2.06.2009r. w sprawie ustalenia działań zmierzających
do ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem
ścieków komunalnych pochodzących ze zbiorników
bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz trybu udzielania
dotacji dla osób fizycznych i prawnych na likwidację
bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub ich
adaptacje na studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej

-

326.

XXXVII/326/09

29.12.2009

budżetu miasta na 2010 rok

Nr 67
poz. 1081
z 19.04.2010r.

327.

XXXVII/327/09

29.12.2009

zmian w budżecie na 2009r.

-

328.

XXXVII/328/09

29.12.2009

ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2009

-

329.

XXXVII/329/09

29.12.2009

stawek dotacji przedmiotowych dla przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Myszków

-

330.

XXXVII/330/09

29.12.2009

przystąpienia do „Budowy zespołu boisk na terenie Zespołu
Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie przy ulicy Leśnej”
w ramach programu pn. Moje Boisko-Orlik 2012

-

331.

XXXVII/331/09

29.12.2009

ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta
Myszkowa na 2010 rok

-

332.

XXXVII/332/09

29.12.2009

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli
niepublicznych a także trybu i zakresu kontroli prawidłowość
ich wykorzystania

333.

XXXVII/333/09

29.12.2009

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Myszkowa

334.

XXXVII/334/09

29.12.2009

zmiany
miejscowych
planów
przestrzennego Miasta Myszkowa

335.

XXXVII/335/09

29.12.2009

uchwalenia
„Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa na 2010r.

-

336.

XXXVII/336/09

29.12.2009

zmian w budżecie na 2009 rok

-

337.

XXXVIII/337/10

08.02.2010

zmian w budżecie na 2010 rok

-

338.

XXXVIII/338/10

08.02.2010

zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych
ujętych w budżecie Gminy Myszków na 2010 rok

-

339.

XXXVIII/339/10

08.02.2010

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

-

zagospodarowania

Nr 34
poz. 508
z 26.02.2010r.
Nr 27
poz. 403
z 17.02.2010r.
Nr 27
poz. 404
z 17.02.2010r.

340.

XXXVIII/340/10

08.02.2010

wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

-

341.

XXXVIII/341/10

08.02.2010

ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej
podziału

Nr 46
poz. 710
z 17.03.2010r.

342.

XXXVIII/342/10

08.02.2010

-

343.

XXXVIII/343/10

08.02.2010

przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu
dotyczącego założenia i prowadzenia Ponadgimnazjalnej
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010 –
2013 zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

344.

XXXIX/344/10

12.03.2010

-

przyjęcia do realizacji projektu konkursowego „Uwolnić
wiedzę, zwojować przyszłość” realizowanego w ramach
9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

-

345.

XL/345/10

31.03.2010

zmian w budżecie na 2010 rok

-

346.

XL/346/10

31.03.2010

zmian w budżecie na 2010 rok

-

347.

XL/347/10

31.03.2010

stwierdzenia utraty mocy Uchwały Nr XXXVII/331/09 Rady
Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie
ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta
Myszkowa na 2010 rok

348.

XL/348/10

31.03.2010

ustalenia działań zmierzających do zabezpieczenia
środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem odpadów
zawierających azbest pochodzących z rozbiórki pokryć
dachowych oraz trybu przyznawania dotacji dla osób
fizycznych zawierających azbest i/lub unieszkodliwiania
wytworzonych odpadów w roku 2010

-

-

349.

XL/349/10

31.03.2010

ustalenia działań zmierzających do ochrony środowiska przed
szkodliwym
oddziaływaniem
ścieków
komunalnych
pochodzących ze zbiorników bezodpływowych na
nieczystości ciekłe oraz trybu udzielania dotacji dla osób
fizycznych i prawnych na likwidację bezodpływowych
zbiorników na nieczystości ciekłe lub ich adaptacji na
studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej

-

350.

XL/350/10

31.03.2010

określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskane zezwolenia w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części

Nr 82
poz. 1320
z 11.05.2010r.

Nr 82
poz. 1321
z 11.05.2010r.

351.

XL/351/10

31.03.2010

zmiany uchwały Nr XXV/221/08 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek
opłat w 2009r. za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

352.

XL/352/10

31.03.2010

przyjęcia
Wieloletniego
programu
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy

-

353.

XL/353/10

31.03.2010

przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie
na 2010r.

-

354.

XL/354/10

31.03.2010

zmiany fragmentu „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu centrum miasta Myszkowa” przyjętego
uchwałą Nr XXXVIII/226/05 z dnia 22 grudnia 2005r.

Nr 92
poz. 1490
z 24.05.2010r.

355.

XL/355/10

31.03.2010

ustanowienia służebności gruntowej

-

356.

XL/356/10

31.03.2010

zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej
własność gminy Myszków

-

357.

XL/357/10

31.03.2010

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej
własność gminy Myszków

Nr 82
poz. 1322
z 11.05.2010r.

358.

XL/358/10

31.03.2010

zasad usytuowania na terenie miasta Myszkowa miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

359.

XL/359/10

31.03.2010

wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków

-

360.

XL/360/10

31.03.2010

podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy
Myszków
na
dofinansowanie
form
doskonalenia
zawodowego nauczycieli w roku 2010

-

361.

XL/361/10

31.03.2010

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

-

-

362.

XLI/362/10

28.04.2010

zmian w budżecie na 2010 rok

363.

XLI/363/10

28.04.2010

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Myszkowa

364.

XLI/364/10

28.04.2010

utworzenia w Gminie Myszków obwodu głosowania
w wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nr 126
2
poz. 2038
z 12.07.2010r.
-

365.

XLI/365/10

28.04.2010

Określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Myszków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania
organów i osób do tego uprawnionych

366.

XLII/366/10

30.06.2010

zmian w budżecie na 2010 rok

-

367.

XLII/367/10

30.06.2010

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Myszkowa za pierwsze półtora roku
budżetowego

-

368.

XLII/368/10

30.06.2010

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Myszkowa

369.

XLII/369/10

30.06.2010

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Myszkowa

370.

XLII/370/10

30.06.2010

zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Myszków, wysokości stawek
procentowych i warunków udzielania bonifikat

Nr 166
poz. 2707
z 01.09.2010r.
Nr 166
poz. 2708
z 03.08.2010r.
Nr 142
poz. 2348
z 03.08.2010r.

371.

XLII/371/10

30.06.2010

zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej
własności gminy Myszków

-

372.

XLII/372/10

30.06.2010

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości zbywanej na rzecz Skarbu Państwa

-

373.

XLII/373/10

30.06.2010

wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości

-

374.

XLII/374/10

30.06.2010

ustanowienia służebności gruntowej

-

375.

XLII/375/10

30.06.2010

ustanowienia służebności gruntowej

-

376.

XLII/376/10

30.06.2010

zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz
użytkowników wieczystych

-

377.

XLII/377/10

30.06.2010

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

-

378.

XLII/378/10

30.06.2010

wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Myszków
aportu do spółki

-

379.

XLII/379/10

30.06.2010

ustalenia szczegółowych zasad utrzymania
i porządku na terenie gminy Myszków

czystości

Nr 142
poz. 2349
z 03.08.2010r.

380.

XLII/380/10

30.06.2010

określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nr 134
poz. 2224
z 23.07.2010r.

Nr 100
poz. 1620
z 04.06.2010r.

381.

XLII/381/10

30.06.2010

określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

Nr 142
poz. 2350
z 03.08.2010r.

382.

XLII/382/10

30.06.2010

przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Myszków”

-

383.

XLII/383/10

30.06.2010

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

-

Nr 153
poz. 2485
z 13.08.2010r.

384.

XLII/384/10

30.06.2010

założenia
Ponadgimnazjalnej
Szkoły
Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Myszkowie wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie, ul.
Kościuszki 30

385.

XLII/385/10

30.06.2010

rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa

386.

XLII/386/10

30.06.2010

rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa

387.

XLII/387/10

30.06.2010

likwidacji rachunku dochodów własnych w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Myszkowie

-

388.

XLIII/388/10

27.08.2010

zmian w budżecie na 2010 rok

-

389.

XLIII/389/10

27.08.2010

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Myszków

-

390.

XLIII/390/10

27.08.2010

udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Myszkowa
na 2010r. Powiatowi Myszkowskiemu na dofinansowanie
kosztów czyszczenia separatorów

-

391.

XLIII/391/10

27.08.2010

podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych „Saniko” Spółka z o.o.

-

392.

XLIII/392/10

27.08.2010

przystąpienia do „Budowy boisk sportowych na terenie
boiska sportowego przy ulicy Plac Sportowy w Myszkowie
w ramach programu pn.”Moje Boisko-Orlik 2012”

-

-

393.

XLIII/393/10

27.08.2010

nabycia
na
rzecz
Gminy
Myszków
własności
niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie
obręb Myszków, Będuszu i Mrzygłód

-

394.

XLIII/394/10

27.08.2010

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

-

395.

XLIII/395/10

27.08.2010

w sprawie uchwalenia Aneksu Nr 1 do „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii” dla Myszkowa na 2010r.

-

396.

XLIII/396/10

27.08.2010

przekazania środków finansowych dla komendy Powiatowej
Policji w Myszkowie

-

397.

XLIII/397/10

27.08.2010

wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze

-

398.

XLIII/398/10

27.08.2010

zmian w budżecie na 2010 rok

-

399.

XLIV/399/10

30.09.2010

zmian w budżecie na 2010 rok

-

400.

XLIV/400/10

30.09.2010

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa
na 2010r. dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na
dofinansowanie zadania rozbudowy Szpitala

-

401.

XLIV/401/10

30.09.2010

zmiany
planu
dofinansowania
form doskonalenia
zawodowego nauczycieli stanowiącego załącznik do uchwały
XL/360/10 w sprawie podziału środków wyodrębnionych
w budżecie

-

402.

XLIV/402/10

30.09.2010

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego

Nr 233
poz. 3446
z 29.10.2010r.

403.

XLIV/403/10

30.09.2010

likwidacji Przedszkola nr 1 działającego w formie zakładu
budżetowego celem przekształcenia w jednostkę budżetową
o tej samej nazwie

-

404.

XLIV/404/10

30.09.2010

likwidacji Przedszkola nr 2 działającego w formie zakładu
budżetowego celem przekształcenia w jednostkę budżetową
o tej samej nazwie

-

405.

XLIV/405/10

30.09.2010

likwidacji Przedszkola nr 3 działającego w formie zakładu
budżetowego celem przekształcenia w jednostkę budżetową
o tej samej nazwie

-

406.

XLIV/406/10

30.09.2010

likwidacji Przedszkola nr 4 działającego w formie zakładu
budżetowego celem przekształcenia w jednostkę budżetową
o tej samej nazwie

-

407.

XLIV/407/10

30.09.2010

likwidacji Przedszkola nr 5 działającego w formie zakładu
budżetowego celem przekształcenia w jednostkę budżetową
o tej samej nazwie

-

408.

XLIV/408/10

30.09.2010

likwidacji Przedszkola nr 6 działającego w formie zakładu
budżetowego celem przekształcenia w jednostkę budżetową
o tej samej nazwie
nabycia
na
rzecz
Gminy
Myszków
własności
niezabudowanych nieruchomości położnych w Myszkowie
obręb Myszków, Nowa Wieś

409.

XLIV/409/10

30.09.2010

Nr 228
poz. 3295
z 20.10.2010r.

410.

XLIV/410/10

30.09.2010

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

411.

XLIV/411/10

30.09.2010

zmiany Uchwały Nr XXXV/310/09 Rady Miasta Myszkowa
z dnia 28.10.2009r. w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013 dla Gminy Myszków

-

412.

XLV/412/10

29.10.2010

zmian w budżecie na 2010 rok

-

413.

XLV/413/10

29.10.2010

zmian w budżecie na 2010 rok

414.

XLV/414/10

29.10.2010

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2011r.

Nr 263
poz. 4222
z 13.12.2010r.

415.

XLV/415/10

29.10.2010

ustalenia wysokości stawek
transportowych na rok 2011

Nr 263
poz. 4223
z 13.12.2010r.

416.

XLV/416/10

29.10.2010

przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta Myszków na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2014 - 2017

417.

418.

XLV/417/10

XLV/418/10

29.10.2010

29.10.2010

podatku

od

środków

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Myszków
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2011”
przyjęcia do realizacji przez Przedszkole nr 1 projektu
konkursowego „Mały odkrywca wśród przyjaciół wiedzy”
realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

-

-

-

419.

XLV/419/10

29.10.2010

nabycia
na
rzecz
gminy
Myszków
własności
niezabudowanych nieruchomości położonej w Myszkowie
obręb Myszków

-

420.

XLV/420/10

29.10.2010

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej
własność gminy Myszków

-

421.

XLV/421/10

29.10.2010

zamiany nieruchomości

-

422.

XLV/422/10

29.10.2010

uchwalenia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w rodzinie na lata 2010 - 2015

-

423.

XLV/423/10

29.10.2010

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

-

424.

XLV/424/10

29.10.2010

zmiany uchwały Nr XLIV/411/10 Rady Miasta Myszkowa z
dnia 30 września 2010r. w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla gminy Myszków

-

425.

XLVI/425/10

09.11.2010

uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 20112014 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Myszkowie

426.

XLVI/426/10

09.11.2010

określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na
obszarze Miasta Myszkowa w roku 2011

427.

XLVI/427/10

09.11.2010

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

-

Nr 268
poz. 4434
z 16.12.2010r.

-

