Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
I/1/90
1990.01.06
I/2/90
1990.01.06
I/3/90
1990.01.06
II/4/90
1990.06.29
II/5/90
1990.06.29
II/6/90
1990.06.29
II/7/90
1990.06.29
III/8/90
1990.07.12
III/9/90
1990.07.12
III/10/90
1990.07.12
III/11/90
1990.07.12
IV/12/90
1990.07.26
IV/13/90
1990.07.26
IV/14/90
1990.07.26
V/15/90
1990.08.30
V/16/90
1990.08.30
V/17/90
1990.08.30
V/18/90
1990.08.30
V/19/90
1990.08.30
V/20/90
1990.08.30
V/21/90
1990.08.30
V/22/90
1990.08.30
VI/23/90
1990.10.18
VI/24/90
1990.10.18
VI/25/90
1990.10.18
VII/26/90
1990.11.11
VII/27/90
1990.11.11
VII/28/90
1990.11.11
VIII/29/90
1990.12.20
VIII/30/90
1990.12.20
VIII/31/90
1990.12.20
VIII/32/90
1990.12.20
VIII/33/90
1990.12.20
VIII/34/90
1990.12.20
VIII/35/90
1990.12.20
X/36/91
1991.02.15
X/37/91
1991.02.15
XI/38/91
1991.03.14
XI/39/91
1991.03.14

Uchwała w sprawie
wyboru przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
wyboru wiceprzewodniczących
wyboru delegata do sejmiku wojewódzkiego
wyboru Wójta Gminy
wyboru Zarządu
powołania komisji doraźnych do określonych zadań
powołania komisji stałych
powołania kierownika i zastępcy USC
powołania sekretarza i skarbnika gminy
kontynuacji nadbudowy budynku szkoły w Zebrzydowicach
wyboru zastępcy wójta gminy
powołania osobowo kierownika i zastępcy USC
Odmowy dokonania zmian w budżecie na rok 1990r.
Wykonania drogi ewakuacyjnej ppoż. na osiedlu Wymysłów
przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych zmierzających do przejęcia zasobów mienia komunalnego
opłat za usługi na cmentarzach komunalnych
Statutu Gminy Zebrzydowice
zakupu samochodów i motorowerów dla potrzeb urzędu i sołectw
wynagrodzenia dla wójta gminy Zebrzydowice i jego zastępcy
zmiany nazwy ul. 22 lipca na ul. Księdza Antoniego Janusza
budżetu gminy Zebrzydowice na II półrocze 1990r.
Herbu Gminy Zebrzydowice i posługiwania się nim na pieczęci
przeznaczenia i sposobu wykorzystania Funduszu Socjalnego Wsi w IV kw. 1990r.
zmniejszenia planu dochodów i wydatków na 1990r.
ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentów przez Wójta Gminy
przystąpienia gminy do związku międzykomunalnego
zorganizowania wyborów do samorządów mieszkańców wsi na terenie Gminy Zebrzydowice
przejęcia na rzecz mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice gruntu zajętego na poszerzenie ulicy Pocztowej w Kaczycach
budżetu na 1990 rok
przeniesień kredytów budżetowych między działami i rozdziałami w ramach budżętu Rady Gminy na 1990 rok.
regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice
powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji
ustalenia stawek godzinowych za prace fizyczne i usługi przewozowe
przynależności Gminy Zebrzydowice do Rejonu Cieszyn
przejęcia na rzecz mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice gruntu pod cmentarz komunalny w Kaczycach
nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice gruntu pod boisko sportowe w Kaczycach
podatków i opłat lokalnych w 1991 roku
budżetu na 1991 rok.
realizacji zadań w zakresie ochorny środowiska

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

XI/40/91

1991.03.14

XI/41/91
XI/42/91
XI/43/91
XI/44/91
XII/45/91
XII/46/91
XII/47/91
XIII/48/91
XIV/49/91
XIV/50/91
XIV/51/91

1991.03.14
1991.03.14
1991.03.14
1991.03.14
1991.04.18
1991.04.18
1991.04.18
1991.06.06
1991.07.29
1991.07.29
1991.07.29

XIV/52/91

1991.07.29

XIV/53/91

1991.07.29

XIX/54/91

1991.07.29

XIV/55/91
XIV/56/91
XIV/57/91
XIV/58/91
XV/59/91
XV/60/91
XV/61/91
XV/62/91
XVI/63/91
XVI/64/91
XVI/65/91
XVI/66/91
XVII/67/91
XVII/67/91
XVII/69/91
XVII/70/91
XVII/71/91
XVII/72/91
XVII/73/91

1991.07.29
1991.07.29
1991.07.29
1991.07.29
1991.09.02
1991.09.02
1991.09.02
1991.09.02
1991.10.02
1991.10.02
1991.10.02
1991.10.02
1991.12.19
1991.12.19
1991.12.19
1991.12.19
1991.12.19
1991.12.19
1991.12.19

XVII/74/91

1991.12.19

XVII/75/91

1991.12.19

Uchwała w sprawie
anulowania uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr VII/26/1990r. z dnia 11 listopada 1990r. w sprawie przystąpienia Gminy do Związku
Międzykomunalnego
przyjęcia statutu międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
utworzenia międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice
upoważnienia Zarządu Gminy do prowadzenia inwestorstwa zastępczego
przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu
utworzenia jednostki organizacyjnej - sklepu patronackiego
opłaty lokalnej
odwołania mgr Czesławy Haczek z funkcji dyrektora szkoły oraz mgr Haliny Sztymon z funkcji zastępcy dyrektora szkoły
podziału ponadplanowych dochodów na 1991 rok
zwiększenia budżetu na 1991 rok w związku ze zwiększeniem subwencji oraz przyznaniem dotacji na zadania zlecone
przeniesień między działami i rozdziałami w ramach budżetu Rady Gminy na 1991 rok
zarządzania poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inksaso
ustalenia wysokości stawek godzinowych za prace fizyczne i usługi przewozowe
nabycia na rzecz mienia komunalnego gminy Zebrzydowice sieci wodociągowej administrowanej przez Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w
Katowicach
nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice gruntu pod boisko sportowe w Kończycach Małych
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
powołania komisji do współpracy z pracownią Urbanistyczną celem opracowania planu ogólnego zagospodarowania gminy
upoważnienia zarządu
utworzenia obwodów głosowania
nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice gruntu pod oczyszczalnie ścieków w Zebrzydowicach
grzebania zwierząt padłych
przystąpienia do Beskidzkiego Związku Komunalnego
powołania obwodowych komisji wyborczych
zatwierdzenia Statutów Sołectw Gminy Zebrzydowice
zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego poprzez utworzenie gminnej linii autobusowej
prowadzenia działalności w zakresie usług paszportowych
zwiększenia budżetu Rady Gminy na 1991r. w związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki za rok ubiegły
zmniejszenie budżetu na 1991 rok, w związku ze zmniejszeniem kwoty przyznanej subwencji
przeniesień między działami i rozdziałami w ramach budżetu Rady Gminy na 1991r. i rozdysponowania rezerwy ogólnej
projektu budżetu na I kwartał 1992r.
zmiany uchwały Nr X/37/91 z dnia 15.02.1991r. w sprawie podatkow i opłat lokalnych
ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentów przez Wójta Gminy
tworzenia spółki z udziałem AGROSPED, RSP i Urząd Gminy
nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice gruntów pod zorganizowane budownicywo mieszkaniowe jednorodzinne w
Zebrzydowicach
zawarcia porozumienia międzygminnego

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
XVIII/76/92
1992.01.17
XVIII/77/92
1992.01.17
XIX/78/92
1992.03.12
XIX/79/92
1992.03.12
XIX/80/92
1992.03.12
XIX/81/92
1992.03.12
XIX/82/92

1992.03.12

XIX/83/92
XIX/84/92
XIX/85/92
XIX/86/92
XIX/87/92
XIX/88/92
XIX/89/92
XIX/90/92
XX/91/92
XX/92/92
XXI/93/92

1992.03.12
1992.03.12
1992.03.12
1992.03.12
1992.03.12
1992.03.12
1992.03.12
1992.03.12
1992.03.30
1992.03.30
1992.06.22

XXI/94/92

1992.06.22

XXI/95/92
XXI/96/92
XXI/97/92

1992.06.22
1992.06.22
1992.06.22

XXII/98/92

1992.10.06

XXII/99/92
XXII/100/92
XXIII/101/92
XXIII/102/92
XXIII/103/92
XXIII/104/92
XXIII/105/92
XXIII/106/92
XXIII/107/92
XXIII/108/92
XXIII/109/92
XXIV/110/93
XXIV/111/93
XXIV/112/93

1992.10.06
1992.10.06
1992.12.18
1992.12.18
1992.12.18
1992.12.18
1992.12.18
1992.12.18
1992.12.18
1992.12.18
1992.12.18
1993.01.18
1993.01.18
1993.01.18

Uchwała w sprawie
podatków i opłat lokalnych w 1992r.
ustalenia odpłatności za usługi w sprawach paszportowych
budżetu na 1992 rok
zmian fragmentów planu ogólnego Gminy Zebrzydowice
nadania nazwy dla trzech ulic w Kończycach Małych, Zebrzydowicach i Marklowicach Górnych
zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
przejęcia zadań związancyh ze stałym utrzymywaniem drogowych przejść granicznych położonych w Gminie Zebrzydowice
komunalizacji gruntów Państwowego Funduszu Ziemi na terenie Gminy Zebrzydowice
przejęcia kompetencji z zakresu prawa budowlanego
wprowadzenia stałej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
określenia składu osobowego Komisji Porządku i Ochrony Środowiska
powołania zastępcy Kierownika USC
powołania zastępcy kierownika USC
przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu
podatku od środków transportowych
zmiany uchwały Nr II/7/90 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 czerwca 1990r. w sprawie powołania komisji stałych
zatwierdzenia regulaminów przyłączenia budynków mieszkalnych do budowanej sieci wodociągowej i kanallizacyjnej na terenie Gminy
Zebrzydowice
wprowadzenia ulgi w podatku od środków transportowych od pojazdów samochodowych wyposażonych w sprawne katalizatory spalin
przejęcia do mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice gruntu pod urządzenie drogi gminnej
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę stacji uzdatniania wody
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz nadania statutów: ośrodek kultury w Zebrzydowicach Dom Ludowy w
Kaczycach, Świetlica w Kończycach Małych
ustalenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę stacji uzdatniania wody
zmian w budżecie Rady Gminy Zebrzydowice na 1992 rok
powołania zespołu redakcyjnego serwisu informacyjnego w Gminie Zebrzydowice
podwyższenia stałej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach
zaciągnięcia gługoterminowej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach
ustalenia wysokości stawek godzinowych za prace fizyczne i usługi przewozowe
powołania Komisji Antyalkoholowej
likwidacji sklepu patronackiego
podwyższenia diet dla radnych za posiedzenia w Sesjach , Komisjach, Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady
powołania członka rad nadzorczych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu Zdroju
podatków i opłat lokalnych w 1993 roku
podatku od środków transportowych
ustalenia regulaminu przewozu w komunikacji lokalnej

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

XXIV/113/93

1993.01.18

XXIV/114/93

1993.01.18

XXIV/115/93
XXIV/116/93
XXIV/117/93
XXIV/118/93
XXV/119/93
XXV/120/93
XXV/121/93
XXV/122/93
XXVI/123/93
XXVI/124/93
XXVI/125/93
XXVI/126/93
XXVI/127/93
XXVI/128/93
XXVI/129/93
XXVI/130/93
XXVII/131/93
XXVII/132/93
XXVII/133/93

1993.01.18
1993.01.18
1993.01.18
1993.01.18
1993.02.12
1993.02.12
1993.02.12
1993.02.12
1993.03.04
1993.03.04
1993.03.04
1993.03.04
1993.03.04
1993.03.04
1993.03.04
1993.03.04
1993.04.22
1993.04.22
1993.04.22

XXVII/134/93

1993.04.22

XXVII/135/93

1993.04.22

XXVII/136/93
XXVIII/137/93
XXVIII/138/93
XXVIII/139/93
XXVIII/140/93
XXVIII/141/93

1993.04.22
1993.06.28
1993.06.28
1993.06.28
1993.06.28
1993.06.28

XXVIII/142/93

1993.06.28

XXVIII/143/93

1993.06.28

XXIX/144/93

Uchwała w sprawie
zarządzenia poboru łącznego zobowiąznia pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
upoważnienia zarządu Gminy Zebrzydowice do ustanowienia hipoteki zwykłej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Zebrzydowice na rzecz NFOŚiGW w Warszawie
zwiększenia budżetu Rady Gminy Zebrzydowice na rok 1992
zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze
zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Zebrzydowice
ustalenia odpłatności za usługi w sprawach paszportowych
zmiany statutów sołectw
statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach z NFOŚiGW
obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zebrzydowice
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
budżetu na 1993 rok
przynależności Gminy Zebrzydowice do powiatu Cieszyn
ustalenia cennika opłat w komunikacji lokalnej
opłat za miejsce na cemntarzu komunalnym na terenie gminy Zebrzydowice
powołania Komisji Rewizyjnej
założeń do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
nieodpłatnego przejęcia do mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice gruntu wraz z hydrofornią w Kaczycach
zmiany statutu Gminy Zebrzydowice
przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice
poboru opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice zatwierdzonego uchwałą Nr XII/26/79 Gminnej Rady
Narodowej w Zebrzydowicach z dnia 29.06.1979r. ogłoszoną w Dz. Urz. WRN w Katowicach Nr III poz. 21 z dnia 29.VIII.1980r.
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata o ile
ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu
ustalenia zasad odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Zebrzydowice
zmiany uchwały Nr XXVI/124/93 z dnia 04.03.1993r. w sprawie budżetu na 1993 rok.
zwiększenia budżetu Gminy Zebrzydowice na 1993 rok.
zmiany budżetu Gminy na 1993 rok
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zebrzydowice
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkim piwa/ przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy...
zmiany uchwały Nr XXVIII/108/92 z dnia 18 grudnia 1992r. w sprawie: podwyższenia diet radnym za udział w posiedzeniach w Sesjach,
Komisjach, Zarządu oraz Przweodniczącemu Rady Gminy
utworzenia obwodów głosowania

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie
przejęcia kompetencji z zakresu powierzonych spraw komunikacji oraz egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz zaopatrzenia inwalidów
wojennych i wojskowych
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
ustalenia dla terenu gminy Zebrzydowice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% z wyjątkiem
piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
zmiany budżetu Gminy na 1993 rok
obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zebrzydowice
określenia modelu organizacyjnego placówek oświatowych szkolnictwa podstawowego na terenie Gminy Zebrzydowice

XXIX/145/93

1993.07.28

XXX/146/93

1993.09.22

XXX/147/93

1993.09.22

XXX/148/93
XXX/149/93
XXX/150/93
XXX/151/93

1993.09.22
1993.09.22
1993.09.22
1993.09.22

XXXI/152/93

1993.11.15 ustalenia procedury uchwalania budżętu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

XXXI/153/93

1993.11.15

XXXI/154/93
XXXI/155/93
XXXII/156/93
XXXII/157/93
XXXIII/158/93
XXXIII/159/93
XXXIII/160/93
XXXIII/161/93
XXXIII/162/93
XXXIV/163/94
XXXIV/164/94
XXXV/165/94
XXXV/166/94

1993.11.15
1993.11.15
1993.12.17
1993.12.17
1993.12.29
1993.12.29
1993.12.29
1993.12.29
1993.12.29
1994.01.27
1994.01.27
1994.03.23
1994.03.23

XXXV/167/94

1994.03.23

XXXV/168/94

dopuszczenia GS "Samopomoc Chłopska w Zebrzydowicach oraz Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju do udziału we własności
budynku administracyjnego przy ul. Ks. Janusza 6 oraz parceli nr 233/16 w Zebrzydowicach
ustalenia cennika opłat w komunikacji lokalnej
nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zebrzydowice panu Stefanowi Górnikowi za zasługi dla Gminy Zebrzydowice
nieprzejmowania przez Gminę Zebrzydowice prowadzenia Szkół Podstawowych
zatwierdzenia porozumienia z dnia 23.11.1993r. w sprawie: zasad funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu Zdroju
zmiany budżetu Gminy na 1993 rok
zmiany budżetu Gminy na 1993 rok
podatku od środków transportowych
podatków i opłat lokalnych w 1994 roku.
przejęcia na rzecz mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice gruntu oraz budynku mieszkalnego w Zebrzydowicach ul. Skotnicka 15
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
remontu zamku w Kończycach Małych
budżetu gminy na 1994 rok
zatwerdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso

1994.03.23 przejęcia przez Gminę Zebrzydowice zadań administracji rządowej w zakresie udzielania pomocy kobietom w ciąży i wychowującym dzieci

XXXV/169/94

1994.03.23

XXXV/170/94
XXXVI/171/94
XXXVI/172/94

1994.03.23
1994.04.20
1994.04.20

XXXVI/173/94

1994.04.20

XXXVII/174/94
XXXVII/175/94
XXXVII/176/94

1994.05.24
1994.05.24
1994.05.24

poparcia uchwały nr XXXI/186/93 Rady Gminy Świerklany z dnia 29.12.93r. wsprawie ochrony środowiska Gminy Świerklany przed
zanieczyszczeniami powietrza
statutu gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu
zasad przyznawania dotacji, dofinansowania i nagród
wniesienia zmian w pkc 6 regulaminu przyłączenia budynków mieszkalnych do budowanej sieci wodociągowej oraz w pkc. 10 regulaminu
przyłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zebrzydowice
o zmianie uchwały Nr XXXV/165/94 z dnia 23.03.1994r. w sprawie: budżetu gminy na 1994 rok
zmiany budżetu Gminy na 1994 rok
zmiany budżetu Gminy na 1994 rok

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
I/1/94
1994.06.30
I/2/94
1994.06.30
I/3/94
1994.06.30
I/4/94
1994.06.30
I/5/94
1994.06.30
I/6/94
1994.06.30
I/7/94
1994.06.30
I/8/94
1994.06.30
II/9/94
1994.07.15
II/10/94
1994.07.15
II/11/94
1994.07.15
II/12/94
1994.07.15
II/13/94
1994.07.15
II/14/94
1994.07.15
III/15/94

1994.08.24

III/16/94
III/17/94
III/18/94
III/19/94
III/20/94
III/21/94
III/22/94
III/23/94

1994.08.24
1994.08.24
1994.08.24
1994.08.24
1994.08.24
1994.08.24
1994.08.24
1994.08.24

III/24/94

1994.08.24

IV/25/94
IV/26/94
IV/27/94
V/28/94
V/29/94
V/30/94
V/31/94
VI/32/94
VI/33/94
VI/34/94

1994.09.30
1994.09.30
1994.09.30
1994.09.30
1994.09.30
1994.09.30
1994.09.30
1994.12.20
1994.12.20
1994.12.20

VI/35/94

1994.12.20

VI/36/94
VI/37/94

1994.12.20
1994.12.20

Uchwała w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Zebrzydowicach
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego
zmiany statutu Gminy Zebrzydowice
trybu postępowania w sprawie wyboru Wójta
trybu postępowania w sprawie wyboru członków Zarządu
wyboru Wójta Gminy Zebrzydowice
wyboru Zarządu Gminy
powołania komisji stałych
zmiany budżetu Gminy na 1994 rok
zmiany budżetu Gminy na 1994 rok
zmiany budżetu Gminy na 1994 rok
o zmianie uchwały nr XXXIII/160/93 z dnia 29.12.1993 w sprawie podatku od środków transportowych
zmiany budżetu Gminy na 1994 rok
tworzenia spółki Rejon Energetyczny Wodzisław GZE sp. z o.o. z udziałem: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. Pracownicy
Rejonu, Gminy
zmiany Statutu Gminy Zebrzydowice
powołania przedstawicieli Rady Gminy w pracach w Spółce ARKOM w Zebrzydowicach
powołania przedstawiciela Rady Gminy do prac w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju
powołania członka rady nadzorczej w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu Zdroju
zmiany budżetu Gminy na 1994 rok
obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zebrzydowice
ustalenia diet dla radnych za posiedzenia w Sesjach, Komisjach, Zarządu oraz Przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Rady
powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji
przesunięcia terminu płatności należności podatkowej wynikającej z przeszacowania majątku Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w
Jastrzębiu Zdroju
zmiany budżetu Gminy na 1994 rok
zmiany budżetu Gminy na 1994 rok
powołania Komisji Komunalizacji Mienia
wyboru ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju i Sądu Wojewódzkiego w Katowicach
wyboru członków Kolegium d/s Wykroczeń
przyjęcia regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice
zmiany budżetu Gminy na 1994 rok
odwołania Sekretarza Gminy
powołania Sekretarza Gminy Zebrzydowice
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice nieruchomości położonej w Zebrzydowicach Dolnych, składającej się z działki nr 1509/41 o pow.
4834ha za cenę wyższą od wyceny biegłego
zmiany budżetu Gminy na 1994 rok
zmiany budżetu Gminy na 1994 rok

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

VI/38/94

1994.12.20

VII/39/94
VII/40/94
VII/41/94
VII/42/94
VII/43/94
VIII/44/95
IX/45/95
IX/46/95
IX/47/95
X/48/95
X/49/95
XI/50/95
XI/51/95
XI/52/95
XI/53/95
XI/54/95

1994.12.20
1994.12.20
1994.12.20
1994.12.20
1994.12.20
1994.01.30
1995.03.21
1995.03.21
1995.03.21
1995.04.26
1995.04.26
1995.06.28
1995.06.28
1995.06.28
1995.06.28
1995.06.28

XI/55/95
XII/56/95
XII/57/95
XII/58/95

1995.06.28
1995.07.19
1995.07.19
1995.07.19
1995.07.19

XII/59/95
XII/60/95

1995.07.19

XIII/61/95
XIV/62/95
XIV/63/95
XIV/64/95
XIV/65/95
XIV/66/95
XIV/67/95
XIV/68/95
XIV/69/95
XIV/70/95
XIV/71/95
XIV/72/95

1995.08.31
1995.10.05
1995.10.05
1995.10.05
1995.10.05
1995.10.05
1995.10.05
1995.10.05
1995.10.05
1995.10.05
1995.10.05
1995.10.05

Uchwała w sprawie
odwołania uchwały nr XVII/74/91 z dnia 19.12.91r. w sprawie: naabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice gruntów pod
zorganizowane budownictwo mieszkaniowe w Zebrzydowicach
podatków i opłat lokalnych w 1995r.
podatku od środków transportowych
inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
określenia stawki czynszu regulowaneg za lokale mieszkalne
ustalenia wysokości stawek godzinowych za prace fizyczne i usługi przewozowe
o zmianie uchwały nr VII/39/94 z dnia 29.12.1994r. w sprawie podatków i opłat lokalnych w 1995r.
budżetu gminy na 1995 rok
zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej
zmiany Regulaminu Rady Gminy Zebrzydowice
przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu
zmiany budżetu gminy na 1995 rok
przejęcia kompetencji z zakresu prawa budowlanego
przejęcia kompetencji z zakresu ochrony gruntów rolnych
zmiany budżetu gminy na 1995 rok
zmiany budżetu gminy na 1995 rok
zmiany budżetu gminy na 1995 rok
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do wydawania decyzji w sprawie przyznania i odmowy
przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
zmiany budżetu gminy na 1995 rok
zmiany budżetu gminy na 1995 rok
zatwierdzenia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej
przyjęcia aneksu do porozumienia zawartego w dniu 29.08.1992 pomiędzy Wojewodą Katowickim a Zarządem Gminy Zebrzydowice w
zakresie przejęcia zadań związanych ze stałym utrzymywaniem drogowych przejść granicznych położonych na terenie Gminy Zebrzydowice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego dla terenu górniczego KWK
"Morcinek"
zmiany budżetu gminy na 1995 rok
odwołania radnego mgr Ludwika Bartoszka z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
odwołania Pana Kazimierza Grygierka z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy
wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy
udziału w realizacji projektu pn.: "Strategia Rozwoju Lokalnego i Regionalnego"
ustalenia składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
zmiany uchwały nr VII/41/94 z dnia 29.12.94r. w sprawie inkasa podatków: rolnego leśnego i od nieruchomości
uruchomienia procesu inwestycyjnego budowy szkoły w Kaczycach
zmiany budżetu gminy na 1995 rok
zmiany budżetu gminy na 1995 rok
zmiany budżetu gminy na 1995 rok

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

XIV/73/95

1995.10.05

XV/74/95
XVI/75/95
XVI/76/95
XVI/77/95
XVII/78/95
XVII/79/95
XVII/80/95
XVII/81/95
XVII/82/95
XVII/83/95
XVII/84/95
XVII/85/95
XVIII/86/96
XVIII/87/96
XVIII/88/96
XVIII/89/96
XVIII/90/96
XVIII/91/96
XVIII/92/96
XVIII/93/96
XIX/94/96
XIX/95/96

1995.10.12
1995.10.19
1995.10.19
1995.10.19
1995.12.28
1995.12.28
1995.12.28
1995.12.28
1995.12.28
1995.12.28
1995.12.28
1995.12.28
1996.02.09
1996.02.09
1996.02.09
1996.02.09
1996.02.09
1996.02.09
1996.02.09
1996.02.09
1996.02.09
1996.03.27

Uchwała w sprawie
upoważnienia zarządu do wykonywania czynności określonych w ustawie z dnia 4.02.1994r. prawo geologiczne i górnicze /Dz.U. Nr 27 poz.
96/
wyboru członka Zarządu
zmiany budżetu gminy na 1995 rok
zmiany budżetu gminy na 1995 rok
zmiany budżetu gminy na 1995 rok
podatków i opłat lokalnych w 1996 roku
ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 1996 roku
inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
zatwierdzenia Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
upoważnienia Zarządu do zawarcia porozumienia dotyczącego obsługi finansowo- księgowej rodzin zastępczych
przystąpienia do projektu p.n. "Strategia Rozwoju Lokalnego i Regionalnego"
zmiany budżetu gminy na 1995 rok
budżetu gminy na 1996 rok
zmiany statutu Gminy Zebrzydowice
wyboru członka Rady Nadzorczej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Jastrzębiu Zdroju
utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie" Publiczne Przedszkola Gminy Zebrzydowice
utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Zebrzydowice o nazwie "Gminna Biblioteka Publiczna"
utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie" Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół i Przedszkoli"
utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Zebrzydowice o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury"
utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie: "Gminna Służba Weterynaryjna"
zmiany uchwały budżetowej Nr XVIII/86/96 z dnia 9 lutego 1996r.
zmiany budżetu gminy na 1996 rok

XIX/96/96

1996.03.27 zatwierdzenia porozumienia z dnia 02.01.1996r. w sprawie zasad funkcjonowania Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Jastrzębiu Zdroju

XIX/97/96

1996.03.27

XIX/98/96

1996.03.27

XIX/99/96

1996.03.27

XIX/100/96

1996.03.27

XIX/101/96

1996.03.27

XX/102/96
XXI/103/96
XXII/104/96
XXII/105/96
XXII/106/96
XXII/107/96

1996.04.11
1996.04.30
1996.07.11
1996.07.11
1996.07.11
1996.07.11

zmiany statutu gminy i regulaminu rady gminy oraz uchylenia uchwały nr V/30/94 z dnia 27.10.1994 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice
zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych
zamiany gruntów pomiędzy Gminą Zebrzydowice a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK "Morcinek" w Kaczycach oraz nieodpłatnego
przejęcia zbiornika wodnego
zmiany budżetu gminy na 1996 rok
nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Zebrzydowice do mienia komunalnego od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału
Terenowego w Warszawie gruntów pod rezerwuar wody pitnej oraz pod drogi gminne
odpłatności za oczyszczanie ścieków
przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu
wykupu udziałów w spółce Rejon Energetyczny GZE Wodzisław Śląski
ustalenia wynagrodzenia członków Komisji Przetargowej
zmiany statutu Gminy Zebrzydowice
wynagrodzenia Wójta Gminy

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
XXII/108/96
1996.07.11
XXII/109/96
1996.07.11
XXII/110/96
1996.07.11
XXII/111/96
1996.07.11
XXII/112/96
1996.07.11
XXII/113/96
1996.07.11
XXII/114/96
1996.07.11
XXII/115/96
1996.07.11
XXII/116/96
XXIV/117/96
XXIV/118/96
XXIV/119/96
XXIV/120/96

1996.07.11
1996.09.19
1996.09.19
1996.09.19
1996.09.19
1996.09.19

Uchwała w sprawie
wynagrodzenia Sekretarza Gminy
wynagrodzenia Skarbnika Gminy
wynagrodzenia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
zmiany budżetu gminy na 1996 rok
zmiany budżetu gminy na 1996 rok
zmiany budżetu gminy na 1996 rok
zmiany budżetu gminy na 1996 rok
przystąpienia Gminy do Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA
ustalenia częstotliwości zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń z terenów nieruchomości, ulic i placów
gminy Zebrzydowice
zmiany budżetu gminy na 1996 rok
zmiany budżetu gminy na 1996 rok
zmiany budżetu gminy na 1996 rok
zmiany uchwały nr VII/42/94 z dnia 29.12.1994 w zakresie wysokości stawki bazowej czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
wyrażenia zgody na przystąpienie w ramach Segmentu Lokalnego "Jastrzębsko - Żorskiego" do instytucji p.n. Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości z/s w Żorach
nadania nazwy ulicy w Zebrzydowicach Dolnych
przejścia środków budżetowych zabezpieczonych na budowę szkoły podstawowej w Kaczycach z roku 1996 na rok 1997 oraz zabezpieczenia
środków do ukończenia zadania
wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
wynagrodzenia Sekretarza Gminy
wynagrodzenia Skarbnika Gminy
wynagrodzenia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy z obowiązującego planu zagospodarwania przestrzennego

XXIV/121/96
XXIV/122/96

1996.09.19

XXIV/123/96

1996.09.19

XXV/124/96
XXV/125/96
XXV/126/96
XXV/127/96
XXV/128/96

1996.11.14
1996.11.14
1996.11.14
1996.11.14
1996.11.14

XXV/129/96

1996.11.14 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego terenu górniczego "Kaczyce"

XXV/130/96
XXV/131/96
XXV/132/96
XXV/133/96
XXV/134/96
XXVI/135/96
XXVI/136/96
XXVI/137/96
XXVI/138/96
XXVI/139/96
XXVI/140/96
XXVI/141/96
XXVI/142/96
XXVI/143/96

1996.11.14
1996.11.14
1996.11.14
1996.11.14
1996.11.14
1996.12.19
1996.12.19
1996.12.19
1996.12.19
1996.12.19
1996.12.19
1996.12.19
1996.12.19
1996.12.19

zmiany statutu Gminy Zebrzydowice
przyjęcia jednolitego tekstu statutu
zmiany budżetu gminy na 1996 rok
zmiany budżetu gminy na 1996 rok
ustalenia diet dla sołtysów
zmiany statutu międzygminnego Związku Komunijacyjego w Jastrzębiu Zdroju
podatków i opłat lokalnych
ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 1997 roku
zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
zmiany budżetu gminy na 1996 rok
zmiany budżetu gminy na 1996 rok
likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "Gminny Zespół opieki Finansowej Szkół i Przedszkoli"
zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Zebrzydowice

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
XXVI/144/96
1996.12.19
XXVI/145/96
1996.12.19
XXVI/146/96
1996.12.19
XXVI/147/96
1996.12.19
XXVII/148/97
1997.01.31
XXVII/149/97
1997.01.31
XXVII/150/97

1997.01.31

XXVII/151/97
XXVIII/152/97
XXVIII/153/97
XXVIII/154/97
XXIX/155/97
XXIX/156/97
XXIX/157/97
XXIX/158/97
XXIX/159/97
XXIX/160/97
XXIX/161/97

1997.01.31
1997.02.21
1997.02.21
1997.02.21
1997.04.28
1997.04.28
1997.04.28
1997.04.28
1997.04.28
1997.04.28
1997.04.28

XXIX/162/97

1997.04.28

XXIX/163/97

1997.04.28

XXIX/164/97
XXIX/165/97
XXIX/166/97
XXX/167/97
XXX/168/97
XXX/169/97
XXX/170/97
XXXI/171/97
XXXI/172/97
XXXII/173/97
XXXII/174/97
XXXII/175/97
XXXII/176/97
XXXII/177/97
XXXII/178/97
XXXII/179/97

1997.04.28
1997.04.28
1997.04.28
1997.06.12
1997.06.12
1997.06.12
1997.06.12
1997.07.18
1997.07.18
1997.09.28
1997.09.28
1997.09.28
1997.09.28
1997.09.28
1997.09.28
1997.09.28

Uchwała w sprawie
utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zerzydowice o nazwie "Szkoła Podstawowa"
utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zerzydowice o nazwie "Szkoła Podstawowa"
utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zerzydowice o nazwie "Szkoła Podstawowa"
utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zerzydowice o nazwie "Szkoła Podstawowa"
ustalenia stawek za wodę dostarczaną za pośrednictwem wodociągów gminnych
odpłatności za oczyszczanie ścieków
sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku ustytuowanym na nieruchomości będącej własnością mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w częściach wspólnych tej nieruchomości, w formie bezprzetargowej
nadania nazwy ulicy w Zebrzydowicach Dolnych
budżetu gminy na 1997 rok
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
odwołania Sekretarza Gminy
przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu
powołania Sekretarza Gminy Zebrzydowice
wynagrodzenia Sekretarza Gminy
wyboru członka Zarządu Gminy Zebrzydowice
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zmiany budżetu Gminy na 1997 rok
zmiany budżetu Gminy na 1997 rok
uchylenia pkt 2 uchwały nr XXIV/123/96 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 19.09.1996 dot. przejścia środków budżetowych zabezpieczonych
na budowę szkoły podstawowej w Kaczycach z roku 1996 na 1997
przyjęcia regulaminu przyznawania mieszkań stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Zebrzydowice
określenia zasad przyznawania zasiłku celowego osobom i rodzinom w formie pomocy pieniężnej lub w naturze oraz zasad zwrotu części lub
całości świadczenia
przyznania pomocy w formie zakupu posiłków
przyznania częstotliwości dla Radia Maryja w Katowicach
upoważnienia do reprezentowania Gminy przed Spółdzielnią "Nowa" w Jastrzębiu Zdroju
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej w Gminie Zebrzydowice
zmiany budżetu Gminy na 1997 rok
zmiany budżetu Gminy na 1997 rok
utworzenia obwodu głosowania
zmiany budżetu Gminy na 1997 rok
Przedszkoli Publicznych
Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przeciwdziałania skutkom występowania powodzi na terenie Gminy Zebrzydowice
rozwoju ruchu granicznego
uchylenia uchwały Rady Gminy
ustalenia stawek za oczyszczanie ścieków

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
XXXII/180/97
1997.09.28
XXXII/181/97
1997.09.28
XXXII/182/97
1997.09.28
XXXII/183/97
1997.09.28
XXXII/184/97
1997.09.28
XXXIII/185/97
1997.10.09
XXXIII/186/97
1997.10.09

Uchwała w sprawie
ustalenia stawek za wodę dostarczaną za pośrednictwem wodociągów gminnych
zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
zmiany wynagrodzenia Sekretarza Gminy
zmiany wynagrodzenia Skarbnika Gminy
zmiany wynagrodzenia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zebrzydowice
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice

XXXIII/187/97

1997.10.09 zmiany uchwały nr VII/42/94 z dnia 29 grudnia 1994 w zakresie wysokości stawki bazowej czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

XXXIV/188/97
XXXIV/189/97
XXXIV/190/97
XXXIV/191/97
XXXIV/192/97
XXXIV/193/97
XXXIV/194/97

1997.12.22
1997.12.22
1997.12.22
1997.12.22
1997.12.22
1997.12.22
1997.12.22

XXXIV/195/97

1997.12.22

XXXIV/196/97
XXXIV/197/97
XXXIV/198/97
XXXIV/199/97
XXXIV/200/97
XXXIV/201/97
XXXIV/202/97
XXXIV/203/97
XXXIV/204/97
XXXIV/205/97
XXXV/206/98
XXXV/207/98
XXXV/208/98
XXXV/209/98
XXXV/210/98
XXXV/211/98
XXXV/212/98
XXXV/213/98
XXXV/214/98

1997.12.22
1997.12.22
1997.12.22
1997.12.22
1997.12.22
1997.12.22
1997.12.22
1997.12.22
1997.12.22
1997.12.22
1998.02.23
1998.02.23
1998.02.23
1998.02.23
1998.02.23
1998.02.23
1998.02.23
1998.02.23
1998.02.23

XXXV/215/98

1998.02.23

XXXV/216/98

1998.02.23

procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
zmiany budżetu Gminy na 1997 rok
podatków i opłat lokalnych
ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 1998 roku
ulg w podatku rolnym
inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
powierzenia obsługi bankowej
ustalenia wysokości nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej za 1997r. dla Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy
i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice
zmiany Statutu Gminy Zebrzydowice
statutu Gminnego Ośrodka Kultury
statutu Gminnej Służby Weterynaryjnej
uchylenia uchwały nr IX/46/95 z dnia 21marca 1995r.
ustalenia diet członków Komisji Przetargowej
uchylenia uchwały dotyczącej opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym na terenie Gminy Zebrzydowice
dotacji celowej dla powodzian
uchylenia uchwały nr VII/43/94 dotyczącej ustalania wysokości stawek godzinowych za prace fizyczne i usługi przewozowe
uchwalenia regulaminu honorowania małżeństw które przeżyły ze sobą 50 lat i więcej oraz sędziwych mieszkańców gminy
budżetu gminy na 1998 rok
zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżętu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
założenia stowarzyszenia
zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagrody za prowadzenie zbiórki szkła w Szkołach Podstawowych w Gminie Zebrzydowice
przyjęcia programu strategiczno - oszczędnościowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zebrzydowice
powołania przedstawicieli Gminy do prac w organach Spółki "Arkom" w Zebrzydowicach
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1998 rok
przyjęcia programu osłonowego
podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli
zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/137/93 dot. zasad ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy
Zebrzydowice
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
XXXV/217/98
1998.02.23
XXXV/218/98
1998.02.23
XXXV/219/98
1998.02.23
XXXV/220/98
1998.02.23
XXXVI/221/98
1998.04.28
XXXVI/222/98
1998.04.28
XXXVI/223/98
1998.04.28
XXXVI/224/98
1998.04.28
XXXVI/225/98
1998.04.28
XXXVI/226/98
1998.04.28
XXXVI/227/98
1998.04.28
XXXVI/228/98
1998.04.28
XXXVI/229/98
1998.04.28
XXXVI/230/98
1998.04.28
XXXVI/231/98
1998.04.28
XXXVI/232/98
1998.04.28
XXXVI/233/98
1998.04.28
XXXVI/234/98
1998.04.28
XXXVII/235/98
1998.05.22
XXXVII/236/98
1998.05.22
XXXVII/237/98

1998.05.22

XXXVII/238/98

1998.05.22

XXXVII/239/98

1998.05.22

XXXVII/240/98

1998.05.22

XXXVII/241/98

1998.05.22

XXXVII/242/98
XXXVII/243/98

1998.05.22
1998.05.22

XXXVII/244/98

1998.05.22

XXXVII/245/98

1998.05.22

XXXVII/246/98
XXXVII/247/98
XXXVII/248/98
XXXVIII/249/98
XXXVIII/250/98

1998.05.22
1998.05.22
1998.05.22
1998.06.16
1998.06.16

Uchwała w sprawie
pozostawienia nadwyżki środków obrotowych w GOK
ustalenia stawek za oczyszczanie ścieków
ustalenia stawek za wodę dostarczaną za pośrednictwem wodociągów gminnych
renegocjacji umowy 66/01/08/97 dot. rozbudowy szkoły podstawowej w Kaczycach zawartej z firmą PRB Rybnik
przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu
zmiany budżetu Gminy na 1998 rok
zmiany budżetu Gminy na 1998 rok
ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe
zatwierdzenia regulaminu utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi w Gminie Zebrzydowice
wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Spandel
przyjęcia zmian Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
wystąpienia Gminy Zebrzydowice z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
ustalenia stawek za wodę dostarczaną za pośrednictwem wodociągów gminnych
ustalenia stawek za wodę dostarczaną za pośrednictwem wodociągów gminnych
zmiany wynagrodzenia Sekretarza Gminy
zmiany wynagrodzenia Skarbnika Gminy
zmiany wynagrodzenia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
zmiany budżetu Gminy na 1998 rok
zmiany budżetu Gminy na 1998 rok
zmiany budżetu Gminy na 1998 rok
zmiany załącznika nr 4 i 6 do uchwały Rady Gminy Zebrzydowice nr XXXV/206/98 z dnia 23 lutego 1998r. w sprawie: budżetu gminy na 1998
rok
realizacji inwestycji współfinansowanych przez Bank Światowy
uchylenia Uchwały nr XXI/94/92 z dnia 22.06.1992r. dot. zatwierdzenia regulaminów przyłączenia budynków do budowanej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zebrzydowice
zatwierdzenia zasad dot. korzystania z gminnych urządzeń komunalnych tj. podłączania budynków do sieci wodociągowej na terenie Gminy
Zebrzydowice
zatwierdzenia zasad dot. korzystania z gminnych urządzeń komunalnych tj. podłączania budynków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy
Zebrzydowice
uchylenia uchwały nr XXXV/213/98 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23.02.1998 dotyczącej przejęcia programu osłonowego
przyjęcia programu osłonowego
sprzedaży lokaki mieszkalnych w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej własnością mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz udzielenia bonifikaty
sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej własnością mienia komunalnego Gminy
Zebrzydowice wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz udzielenia bonifikaty
wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki Fundusz Górnośląski S.A. - poprzez wniesienie aportu
wystąpienia Gminy Zebrzydowice ze spółki Arkom z siedzibą w Marklowicach Górnych
realizacji inwestycji współfinansowanych przez Bank Światowy
zmiany budżetu Gminy na 1998 rok
zmiany budżetu Gminy na 1998 rok

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
Uchwała w sprawie
XXXVIII/251/98
1998.06.16 zmiany załącznika Nr 4 do uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXXV/206/98 z dnia 23.02.1998
upoważnienia Zarządu Gminy Zebrzydowice do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości
XXXVIII/252/98
1998.06.16
stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, położonych w Marklowicach Górnych przy ul. A. Mickiewicza
XXXVIII/253/98

1998.06.16

XXXVIII/254/98
XXXVIII/255/98
XXXVIII/256/98
XXXVIII/257/98
I/1/98
I/2/98
I/3/98
II/4/98
II/5/98
II/6/98
II/7/98
II/8/98
III/9/98
III/10/98
III/11/98
III/12/98
III/13/98
III/14/98

1998.06.16
1998.06.16
1998.06.16
1998.06.16
1998.10.26
1998.10.26
1998.10.26
1998.11.09
1998.11.09
1998.11.09
1998.11.09
1998.11.09
1998.12.17
1998.12.17
1998.12.17
1998.12.17
1998.12.17
1998.12.17

upoważnienia Zarządu Gminy Zebrzydowice do zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice położonej w
Kaczycach Górnych przy ul. Jana III Sobieskiego wraz ze sprzedażą lokali użytkowych mieszczących się w budynku usytuowanym ...

III/15/98

przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
ustalenia wysokości nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla Sekretarza Gminy
delegowania przedstawicieli do Rady Społecznej przy Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zebrzydowicach
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
wyboru wójta
zmianie Statutu Gminy Zebrzydowice
wyboru zastępcy Wójta Gminy Zebrzydowice
wyboru członków Zarządu Gminy
powołania Komisji Rady Gminy
nadania Lauru "Srebrnej Cieszynianki"
zmiany budżetu Gminy na 1998 rok
podatków i opłat lokalnych w 1999 roku
ulg i zwolniew w podatkach lokalnych w 1999 roku
ulg w podatku rolnym
inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w 1999 roku
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXV/207/98 dot. zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych
1998.12.17
w formie gospodarki pozabudżetowej

III/16/98

1998.12.17 zmiany uchwały nr VII/42/94 z dnia 29 grudnia 1994r. w zakresie wysokości stawki bazowej czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

III/17/98

1998.12.17 ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd Gminy
zmiany uchwały nr XXXV/211/98 z dnia 23.02.1998r. dotyczącego powołania przedstawicieli Gminy do prac w organach spółki "Arkom" w
1998.12.17
Zebrzydowicach

III/18/98
III/19/98

1998.12.17 zmiany uchwały nr XXVIII/153/97 z dnia 21.02.1997r. dotyczącej powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

III/20/98

1998.12.17 zmiany uchwały nr XXXV/208/98 z dnia 23.02.1998r. dotyczącej założenia stowarzyszenia
ustalenia wysokości nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej za 1998r. dla Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i Kierownika
1998.12.17
Urzędu Stanu Cywilnego
1998.12.17 zmiany budżetu Gminy na 1998 rok
1998.12.17 nie przekazywania zobowiązań
1999.01.26 przekształcenia Publicznych Przedszkoli w Gminie Zebrzydowice w oświatowe jednostki budżetowe

III/21/98
IV/22/98
IV/23/98
V/24/99

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie

V/25/99

1999.01.26 przyjęcia programu strategiczno - oszczędnościowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zebrzydowice na rok 1999

V/26/99
V/27/99
V/28/99

1999.01.26 ustalenia stawek za wodę dostarczaną za pośrednictwem wodociągów gminnych
1999.01.26 ustalenia stawek za oczyszczanie ścieków
1999.01.26 organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy
ustalenia stawek czynszu za grunty stanowiące własność gminy Zebrzydowice wydzierżawiane pod działalność handlowo - usługową oraz na
1999.01.26
cele produkcji rolnej, leśnej i rybackiej
1999.01.26 likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego "Morcinek"
1999.01.26 przejęcia przez gminę zadań z zakresu geodezji i kartografii
1999.01.26 składu Rady Społecznej przy Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zebrzydowicach
1999.03.11 ustalenia diet dla radnych za posiedzenia w Sesjach, Komisjach, Zarządu oraz Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady
1999.03.11 określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Kończycach Małych
1999.03.11 określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Janka Krasickiego w Kaczycach
1999.03.11 określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach
1999.03.11 określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
1999.03.11 przekształcenia Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
1999.03.11 przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janka Krasickiego w Kaczycach
1999.03.11 przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Kończycach Małych
1999.03.11 przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach
1999.03.11 określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Zebrzydowicach
1999.03.11 określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Kaczycach
1999.03.11 utworzenia publicznego Gimnazjum w Zebrzydowicach
1999.03.11 utworzenia publicznego Gimnazjum w Kaczycach
1999.03.11 utworzenia zespołu szkół w Zebrzydowicach
1999.03.11 utworzenia zespołu szkół w Kaczycach
1999.03.11 zmiany uchwały Nr XXXV/214/98
1999.03.11 wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej
1999.03.11 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1999.03.11 zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1999.03.11 ustalenia diety dla sołtysów
1999.03.11 ustalenia odpłatności za usługi w sprawach paszportowych
1999.03.11 ustalenia opłaty stanowiącej stały element kosztów eksploatacji urządzeń wodociągowych
1999.03.11 budżetu gminy na 1999 rok
1999.03.11 zmiany budżetu Gminy na 1999 rok
1999.03.11 środków specjalnych
1999.04.22 przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu
1999.04.22 przystąpienia Gminy Zebrzydowice do Stowarzyszenia Gmin Górniczych
1999.04.22 reprezentowania Gminy Zebrzydowice w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" w Jastrzębiu Zdroju
1999.04.22 zmiany składu Komisji Rady Gminy

V/29/99
V/30/99
V/31/99
V/32/99
V/33/99
VI/34/99
VI/35/99
VI/36/99
VI/37/99
VI/38/99
VI/39/99
VI/40/99
VI/41/99
VI/42/99
VI/43/99
VI/44/99
VI/45/99
VI/46/99
VI/47/99
VI/48/99
VI/49/99
VI/50/99
VI/51/99
VI/52/99
VI/53/99
VI/54/99
VI/55/99
VI/56/99
VI/57/99
VII/58/99
VII/59/99
VII/60/99
VII/61/99

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie

VII/62/99

1999.04.22 zmiany uchwały Nr XXXVI/224/98 Rady Gminy Zebrzydowice, z dnia 28.04.1998r. dotyczącej ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe

VII/63/99

1999.04.22 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

VII/64/99

1999.04.22

VII/65/99
VII/66/99
VII/67/99

XI/83/99
XI/84/99

1999.04.22 przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uporządkowani nazewnictwa miejscowości Zebrzydowice
1999.04.22 przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uporządkowania nazewnictwa miejscowości Kaczyce
1999.04.22 warunków lokalizacji na terenie gminy Zebrzydowice tablic i urządzeń reklamowych
powołania składu komisji przetargowej dla obsługi przetargu dotyczącego udzielenia kredytu długoterminowego na rozbudowę szkołu
1999.05.28
podstawowej w Kaczycach
1999.05.28 uporządkowania nazewnictwa miejscowości Kaczyce
1999.05.28 uporządkowania nazewnictwa miejscowości Zebrzydowice
1999.06.10 Statutu Gminy Zebrzydowice
1999.06.10 przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
1999.06.10 zmiany budżetu Gminy na 1999 rok
1999.06.10 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze
1999.06.10 ustalenia stawek czynszu
przejęcia przez Gminę Zebrzydowice Mienia Skarbu Państwa pozostającego w Zarządzie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
1999.06.10
Zebrzydowice
1999.06.22 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
1999.06.22 zmiany budżetu Gminy na 1999 rok
1999.06.22 zbycia udziałów Gminy Zebrzydowice w spółce "Arkom"
1999.08.26 zmiany budżetu Gminy na 1999 rok
1999.08.26 procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
1999.08.26 powołania Komisji Rady Gminy
zmiany uchwały Nr XIX/98/96 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27.03.1996r. w sprawie: zasad dokonywania okresowych ocen
1999.08.26
kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych
1999.08.26 zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice

XI/85/99

1999.08.26 zmiany uchwały nr II/6/90 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 czerwca 1990r. w sprawie powołania komisji doraźnych określonych zadań

VIII/68/99
VIII/69/99
VIII/70/99
IX/71/99
IX/72/99
IX/73/99
IX/74/99
IX/75/99
IX/76/99
X/77/99
X/78/99
X/79/99
XI/80/99
XI/81/99
XI/82/99

XI/86/99
XI/87/99
XI/88/99
XI/89/99
XII/90/99
XII/91/99
XII/92/99

zmiany uchwały nr VII/29/99 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26.01.1999r. dotyczącej ustalenia stawek czynszu za grunty stanowiące
własność Gminy Zebrzydowice wydzierżawiane pod działalność handlowo-usługową oraz na cele produkcji rolnej, leśnej i rybackiej

1999.08.26 zmiany uchwały nr IX/72/99 z dnia 10 czerwca 1999 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
1999.08.26
1999.08.26
1999.08.26
1999.09.29

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
ustalenia wysokości opłaty za wystawienie świadectwa miesjca pochodzenia zwierząt
zmiany uchwały nr XXIX/165/97 z dnia 28.04.1997r. dotyczącej: przyznania pomocy w formie zakupu posiłków
zmian w budżecie na 1999r.
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie
1999.09.29
stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także ...
1999.09.29 zwrotu kosztów podróży dla członków Rady Gminy Zebrzydowice

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie
powołania składu komisji przetargowej dla obsługi przetargu nieograniczonego na wykonanie kanalizacji deszczowej w Zebrzydowicach na
oś. Strzałów - zadania współfinansowane ze środków Banku Światowego
Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
rozszerzenie zakresu zadania "Modernizacja SUW Zebrzydowice"
wskazania miejsc ogłaszania przepisów gminnych
powołania Komisji Rady Gminy
nadania Statutów Szkół
zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "Gminna Służba Weterynaryjna"
uchylenia uchwały nr XXXIV/201/97
uchylenia uchwały nr V/31/99 z dnia 26.01.1999r. do.t przejęcia przez gminę zadań z zakresu geodezji i kartografii
Nadania Lauru "Srebrnej Cieszynianki"
wyboru Członków Kolegium d/s Wykroczeń

XII/93/99

1999.09.29

XII/94/99
XII/95/99
XII/96/99
XII/97/99
XIII/98/99
XIII/99/99
XIII/100/99
XIII/101/99
XIII/102/99
XIII/103/99
XIII/104/99

1999.09.29
1999.09.29
1999.09.29
1999.09.29
1999.10.26
1999.10.26
1999.10.26
1999.10.26
1999.10.26
1999.10.26
1999.10.26

XIII/105/99

1999.10.26 wyboru ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Cieszynie do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju i do Sądu Okręgowego w Katowicach

XIII/106/99
XIII/107/99
XIV/108/99

1999.10.26 zasad udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
1999.10.26 zmiany budżetu Gminy na 1999 rok
1999.12.02 powołania komisji doraźnej zagospodarowania terenów po KWK Morcinek

XIV/109/99

1999.12.02 zmiany uchwały nr XXXV/216/98 z dnia 23 lutego w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych

XIV/110/99
XV/111/99
XV/112/99
XV/113/99
XV/114/99
XV/115/99
XV/116/99

1999.12.02
1999.12.30
1999.12.30
1999.12.30
1999.12.30
1999.12.30
1999.12.30

XV/117/99

1999.12.30

XV/118/99
XV/119/99
XV/120/99
XV/121/99
XV/122/99
XVI/123/00
XVI/124/00
XVI/125/00

1999.12.30
1999.12.30
1999.12.30
1999.12.30
1999.12.30
2000.01.27
2000.01.27
2000.01.27

XVI/126/00

2000.01.27

XVI/127/00

2000.01.27

zmiany budżetu Gminy na 1999 rok
ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2000 rok
zwolnień w podatkach lokalnych w 2000 roku
zwolnień w podatku rolnym w 2000 roku
budżetu Gminy Zebrzydowice na 2000 rok
zmiany budżetu Gminy na 1999 rok
zmiany uchwały nr XIII/104/99 z dnia 26 października 1999r. dot. wyboru Członków Kolegium d/s Wykroczeń
zmiany uchwały nr XIII/105/99 z dnia 26 października 1999r. dot wyboru ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Cieszynie, do Sądu
Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju i do Sądu Okręgowego w Katowicach
zmiany uchwały nr IX/75/99 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 10.06.1999r. w sprawie ustalenia stawek czynszu
zmiany uchwały nr VII/42/94 z dnia 29.12.1994 w zakresie wysokości stawki bazowej czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
przystąpienia do Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
lokalizacji targowiska
przyjęcia zmian do Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2000 rok
ustalenia stawek za oczyszczanie ścieków
inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w roku 2000
nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Zebrzydowice od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju zabudowanej obiektami
przepompowni wody nieruchomości położonej w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej
zwrotu kosztów dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Zebrzydowice

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
XVI/128/00
XVI/129/00

Data podjęcia
2000.01.27
2000.01.27

Uchwała w sprawie
zmiany uchwały nr XI/88/99 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26.08.1999r. w zakresie ustalenia wysokości opłaty za wystawienie świadectwa
miejsca pochodzenia zwierząt
zmiany uchwały nr XV/112/99
powołania składu komisji przetargowej dla obsługi przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w
Zebrzydowicach - zadanie współfinansowane ze środków Banku Światowego
przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Gmin Górniczych
przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
ustalenia stawek za wodę dostarczaną za pośrednictwem wodociągów gminnych
zmiany budżetu Gminy na 2000 rok
zmiany uchwały nr XVII/130/00 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 lutego 2000r
udzielenia zarządowi upoważnienia do działań związanych z przygotowaniem projektu w ramach Phare CBC PL/CZ 2000 i przyjęcie
deklaracji dotyczącej udziału w jego realizacji
przyjęcia zmian do Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
wyrażenia zgody na niedpłatne przejęcie przez Gminę Zebrzydowice od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju
nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni ZLZ wraz z wyposażeniem oraz nieruchomości zajętych pod drogę i parking
rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej Gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu
zmiany w budżecie na 2000 rok
podpisania porozumienia o wypłacie rekompensaty z tytułu eksploatacji górniczej
podjęcia działań zmierzających do likwidacji samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej
nabycia akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Białej
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice 2010"
przyjęcia informacji na temat funkcjonowania szkół i realizacji zadań oświatowych w gminie Zebrzydowice
utworzenia obowodu głosowania
upoważnienia Zarządu Gminy do podjęcia działań zmierzających, do zbycia nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, będących
własnością Gminy Zebrzydowice

XVII/130/00

2000.02.24

XVII/131/00
XVII/132/00
XVII/133/00
XVIII/134/00
XVIII/135/00

2000.02.24
2000.02.24
2000.02.24
2000.03.23
2000.03.23

XVIII/136/00

2000.03.23

XVIII/137/00

2000.03.23

XVIII/138/00

2000.03.23

XIX/139/00
XIX/140/00
XIX/141/00
XIX/142/00
XIX/143/00
XX/144/00
XX/145/00
XX/146/00
XX/147/00

2000.04.19
2000.04.19
2000.04.19
2000.04.19
2000.04.19
2000.05.18
2000.05.18
2000.05.18
2000.05.18

XX/148/00

2000.05.18

XX/149/00

2000.05.18

XX/150/00
XX/151/00
XX/152/00

2000.05.18 zmiany uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
2000.05.18 zmiany budżetu gminy na 2000 rok
2000.05.18 zmiany załączników do uchwały budżetowej na rok 2000
zgłoszenia wniosku na dofinansowanie ze środków Funduszu Dotacji Lokalnych /w ramach programu Phare 9903.01/ zadania inwestycyjnego
2000.05.18
p.n. Kanalizacja sanitarna w Zebrzydowicach przy ul. Słowackiego /prawa strona/
zabezpieczenia środków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Kanalizacja sanitarna w Zebrzydowicach przy ul.
2000.05.18
Słowackiego /prawa strona/. Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków Funduszu Dotacji Lokalnych
zgłoszenia wniosku na dofinansowanie ze środków Funduszu Dotacji Lokalnych /w tamach programu Phare 9903.01/ zadania inwestycyjnego
2000.05.18
p.n. Kanalizacja sanitarna w Kaczycach etap IIIa.
zabezpieczenia środków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Kanalizacja sanitarna w Kaczycach - etap IIIa. Zadanie
2000.05.18
zgłoszone do dofinansowania ze środków Funduszu Dotacji Lokalnych

XX/153/00
XX/154/00
XX/155/00
XX/156/00

wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zebrzydowice od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju
zabudowanych nieruchomości za "Transgórem" tzw. zaplecza oraz nieruchomości zajętych pod drogę i parkingi koło przychodni ZLZ-tu

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
Uchwała w sprawie
XX/157/00
2000.05.18 zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
XX/158/00
2000.05.18 zmiany budżetu Gminy na 2000 rok
XX/159/00
2000.05.18 zmiany terytorialnej sołectw Zebrzydowice Dolne i Zebrzydowice Górne
określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż
XXI/160/00
2000.06.21
trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej
XXI/161/00
2000.06.21 ustalenia stawek czynszu
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zebrzydowice od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju
nieruchomości zabudowanej budynkami, budowlami, obiektami i urządzeniami oczyszczalni ścieków na terenie będącej w likwidacji ...

XXI/162/00

2000.06.21

XXII/163/00
XXII/164/00
XXII/165/00

2000.08.24 zmiany budżetu gminy na 2000 rok
2000.08.24 likwidacji samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2000.08.24 regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
2000.08.24
zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zebrzydowice.
przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia
2000.08.24
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
2000.08.24 zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
2000.08.24 ustanowienia nagrody dla absolwentów szkół i uczelni
2000.08.24 tworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2000.09.28 zmiany budżetu Gminy na 2000 rok
2000.09.28 zmiany budżetu Gminy na 2000 rok
zmiany uchwały Rady Gminy nr XI/81/99 z dnia 26.08.1999 w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
2000.09.28
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2000.09.28 wskazówek do budżetu gminy na 2001 rok
2000.09.28 zwolnień w podaktu od środków transportowych w 2000r.
2000.09.28 zwrotu kosztów podróży dla członków Rady Gminy Zebrzydowice
przeznaczenia środków finansowych na usuwanie skutków powodzi 1997r. na zadanie p.n. Odwodnienie terenu Nowy Dwór w
2000.09.28
Zebrzydowicach
2000.09.28 przyjęcia strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Ziemi Cieszyńskiej
2000.09.28 nadania Lauru "Srebrnej Cieszynianki"
2000.09.28 nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zebrzydowicach
2000.09.28 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach
2000.11.23 zmiany budżetu Gminy na 2000 rok
2000.11.23 zmiany budżetu Gminy na 2000 rok
2000.11.23 przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zmiany do uchwały Rady Gminy w Zebrzydowicach Nr XXII/165/00 z dnia 24 sierpnia dotyczącej regulaminu przyznawania i wypłacania
2000.11.23
składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
2000.11.23 wysokości opłaty za znakowanie zwierząt
2000.11.23 zmiany uchwały nr XI/82/99

XXII/166/00
XXII/167/00
XXII/168/00
XXII/169/00
XXII/170/00
XXIII/171/00
XXIII/172/00
XXIII/173/00
XXIII/174/00
XXIII/175/00
XXIII/176/00
XXIII/177/00
XXIII/178/00
XXIII/179/00
XXIII/180/00
XXIII/181/00
XXIV/182/00
XXIV/183/00
XXIV/184/00
XXIV/185/00
XXIV/186/00
XXIV/187/00

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie
zmiany uchwały nr XXI/160/00 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21.06.2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata o ile ustwy szczególne ....

XXIV/188/00

2000.11.23

XXIV/189/00

2000.11.23 zbycia zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice

XXV/190/00
XXV/191/00

2000.12.21 zmiany uchwały Nr XV/121/99 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30.12.1999r. w sprawie: lokalizacji targowiska
2000.12.21 ustalenia wysokośći stawek podatków i opłat lokalnych na 2001 rok
ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy wobec przewodniczącego
2000.12.21
zarządu jednostki samorządu terytorialnego albo sekretarza gminy
2000.12.21 ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności wpisu i zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
ustalenie wysokości opłaty administracyjnej za czynności polegające na sporządzeniu wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania
2000.12.21
przestrzennego
2000.12.21 przyjęcia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wykazu nieruchomości na 2001 rok
2000.12.21 zwolnień w podatkach lokalnych w 2001 roku
2000.12.21 zwolnień w podatku rolnym w 2001 roku
2000.12.21 zwolnień w podatku od środków transportowych w 2001 roku
2000.12.21 inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2001 roku
zmiany uchwały nr XXXV/216/98 z dnia 23.02.1998r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach
2000.12.21
publicznych
2000.12.21 zmiany budżetu Gminy na 2000 rok
2000.12.21 budżetu gminy na 2001 rok
wystąpienia do Starostwa Powiatowego w Cieszynie o utworzenie Filii Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów na terenie Gminy
2000.12.21
Zebrzydowice
zmiany uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXII/164/00 z dnia 24.08.2000r. w sprawie: likwidacji samodzielnego Publicznego Gminnego
2000.12.21
Zakładu Opieki Zdrowotnej
przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia
2000.12.21
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
2000.12.21
zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Zebrzydowice.

XXV/192/00
XXV/193/00
XXV/194/00
XXV/195/00
XXV/196/00
XXV/197/00
XXV/198/00
XXV/199/00
XXV/200/00
XXV/201/00
XXV/202/00
XXV/203/00
XXV/204/00
XXV/205/00
XXV/206/00
XXV/207/00

2000.12.21 zmiany uchwały Nr VII/42/94 z dnia 29 grudnia 1994r. w zakresie wysokości stawki bazowej czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

XXVI/208/00
XXVI/209/00
XXVI/210/00
XXVI/211/00

2000.12.29 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok
2000.12.29 zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
ustalenia dla terenu Gminy Zebrzydowice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowycha zawierających powyżej 4,5% alkoholu z
2000.12.29
wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2000.12.29 zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

XXVI/212/00

2000.12.29

XXVI/213/00

2000.12.29 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2000

wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zebrzydowice w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej
budynkami, budowlami, obiektami oraz pełnym wyposażeniem technologicznym oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie ...

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

XXVI/214/00

2000.12.29

XXVII/215/01

2001.02.15

XXVII/216/01
XXVII/217/01

2001.02.15
2001.02.15

Uchwała w sprawie
zabezpieczenia środków na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu KWK "Morcinek postawionej w stan likwidacji wraz
z otoczeniem
zmiany budżetu Gminy na 2001 rok
zmiany uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XI/86/99 z 26.08.1999r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Zebrzydowice
przyjęcia Programu Aktywizacji Gospodarczej Gminy Górniczej Zebrzydowice
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zebrzydowice w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w
Kaczycach obręb Otrębów oznaczonej geodezyjnie jako parcela gruntowa nr 12/04 zabudowanej budynkiem przychodnia zakładowej ...

XXVII/218/01

2001.02.15

XXVII/219/01

XXVIII/228/01
XXVIII/229/01

2001.02.15 zmiany Uchwały nr XXI/161/00 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia stawek czynszu
zgłoszenia wniosku na dofinansowanie ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zadania inwestycyjnego p.n. Kanalizacja
2001.02.15
sanitrana w Kaczycach - etap III a oraz zapewnienia współfinsowania zadania ze środków budżetu gminy
dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja
2001.02.15
oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach - etap III a.
2001.02.15 ustalenia stawek za wodę dostarczaną za pośrednictwem wodociągów gminnych
2001.02.15 ustalenia stawek za oczyszczanie ścieków
2001.02.15 ustalenia diet dla radnych za posiedzenia w sesjach, komisjach, zarządu oraz przewodniczącemu i wiceprzewodniczącym Rady
2001.02.15 przyznania nagrody rocznej za 2000 rok dla Wójta Gminy Zebrzydowice
dofinansowania ze środków Programu UE PL 9903.01 Inicjatywa II zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w KAczycach
2001.02.15
etap III
2001.03.29 nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Gimnazjum w Zebrzydowicach, które wchodzi w skład Zespołu Szkół
nadania prawa posiadania sztandaru Gimnazjum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach, które wchodzi w skład Zespółu
2001.03.29
Szkół
2001.03.29 zmiany budżetu Gminy na 2001 rok

XXVIII/230/01

2001.03.29

XXVIII/231/01
XXIX/232/01

2001.03.29 zmiany Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
2001.04.26 rozpatrzenia sprawozdania z działalności finasnowej Gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu

XXVII/220/01
XXVII/221/01
XXVII/222/01
XXVII/223/01
XXVII/224/01
XXVII/225/01
XXVII/226/01
XXVIII/227/01

uchylenia własnej uchwały nr XXVI/212/00 z dnia 29 grudnia 2000r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę
Zebrzydowice w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej budynkami, budowlami, obiektami oraz pełnym ...

XXIX/233/01

2001.04.26 powołania kandydata na członka Rady Nadzorczej "Rejon Energetyczny Wodzisław - GZE" spółka z o. o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

XXIX/234/01

2001.04.26

XXIX/235/01

2001.04.26

XXIX/236/01
XXIX/237/01
XXX/238/01

2001.04.26
2001.04.26
2001.05.24

udzielenia Wójtowi Gminy pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Gminy Zebrzydowice na Walnym Zgromadzeniu w spółce "Rejon
Energetyczny Wodzisław - GZE" spółka z o.o.
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zmiany Uchwały Rady Gminy w Zebrzydowicach Nr XXII/165/00 dotyczącej regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia
nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
zmiany budżetu Gminy na 2001 rok
zmiany do uchwały nr XXI/161/00 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21 czerwca 2000r.

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie

XXX/239/01

2001.05.24

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Zebrzydowice w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w
Zebrzydowicach przy ul. Poprzecznej 2a, obręb Zebrzydowice Dolne oznaczonej geodezyjnie jako działka nr: 75/2 zabudowanej wolnos

XXX/240/01

2001.05.24

udzielenia poparcia dla stanowiska zawartego w uchwale nr XXV/169/01 z dnia 27 kwietnia 2001r. Rady Gminy w Chełmie Śląskim w sprawie
wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1

XXX/241/01
XXX/242/01
XXX/243/01
XXXI/244/01
XXXI/245/01
XXXI/246/01
XXXI/247/01
XXXII/248/01
XXXII/249/01
XXXII/250/01

2001.05.24
2001.05.24
2001.05.24
2001.06.28
2001.06.28
2001.06.28
2001.06.28
2001.08.29
2001.08.29
2001.08.29

XXXII/251/01

2001.08.29
2001.08.29

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach
zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
zmiany budżetu Gminy na 2001 rok
zmiany uchwały własnej Rady Gminy nr II/7/98 z dnia 9 listopada 1998r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy
wykorzystania na potrzeby gminy zasobów wody podziemnej z ujęć należących do Wytwórni Wody Mineralnej Kończanka
stanowiska dotyczącego budowy bloku 110 Mwel w lokalizacji Kopalni SCM Stonawa
zmiany budżetu Gminy na 2001 rok
zmiany statutu Gminy Zebrzydowice
opłaty administracyjnej za udostępnienie dokumentów publicznych
zmiany do Uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXII/165/00 dotyczącej Regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia
nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
ustalenia dla terenu Gminy Zebrzydowice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
uchylenia uchwały nr XXVI/211/00 z dnia 29 grudnia 2000r.
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001
uchylenia uchwał: nr XXVIII/153/97 z dnia 21.02.1997r., nr III/19/1998 z dnia 17.12.1998r.
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2001-2002
zmiany budżetu Gminy na 2001 rok
wskazówek do budżetu Gminy na 2002 rok
udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
zabezpieczenia środków jako udział własny gminy w realizacji zadania p.n. Modernizacja ulicy Harcerskiej w Kaczycach w ramach funduszu
Phare ESC 2000 /linia budżetowa PL 0008.05/ oraz środków na konserwację ukończonej inwestycji
zabezpieczenia środków jako udział własny gminy w realizacji zadania p.n. Kanalizacja sanitarna w Kaczycach - etap IIIb w ramach funduszu
Phare ESC 2000 /linia budżetowa PL 0008.05/ oraz środków na konserwację ukończonej inwestycji
wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
stanowiska dotyczącego projektu wprowadzenia opłaty przejazdowej za przekroczenie granicy
zmiany budżetu Gminy na 2001 rok
nadania Lauru "Srebrnej Cieszynianki"
przejęcia niektórych zadań dotyczących zagadnień paszportowych przez Gminę Zebrzydowice
podpisania porozumienia o wypłacie rekompensaty z tytułu eksploatacji górniczej

XXXII/252/01
XXXII/253/01
XXXII/254/01
XXXII/255/01
XXXII/256/01
XXXIII/257/01
XXXIII/258/01
XXXIII/259/01

2001.08.29
2001.08.29
2001.08.29
2001.08.29
2001.09.20
2001.09.20
2001.09.20

XXXIII/260/01

2001.09.20

XXXIII/261/01

2001.09.20

XXXIII/262/01
XXXIV/263/01
XXXIV/264/01
XXXIV/265/01
XXXIV/266/01
XXXIV/267/01

2001.09.20
2001.10.25
2001.10.25
2001.10.25
2001.10.25
2001.10.25

XXXIV/268/01

2001.10.25 zmiany uchwały Nr XXV/191/00 z dnia 21 grudnia 2000r. W sprawie ustalenia wysokości stawej podatków i opłat lokalnych na 2001 rok

XXXIV/269/01

2001.10.25 zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
XXXIV/270/01
2001.10.25
XXXIV/271/01
2001.10.25
XXXIV/272/01
2001.10.25
XXXV/273/01
2001.11.28
XXXV/274/01

Uchwała w sprawie
zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół
przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół
zmiany budżetu Gminy na 2001 rok
porozumienia pomiędzy Gminą Hażlach a Gminą Zebrzydowice dotyczącego prowadzenia wspólnej gospodarki ściekowej, wykorzystującej
2001.11.28
oczyszczalnie ścieków po byłej KWK Morcinek w Kaczycach

XXXV/275/01

2001.11.28

XXXV/276/01

2001.11.28 ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2002 rok
ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności polegające na sporządzeniu wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania
2001.11.28
przestrzennego
ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy wobec przewodniczącego
2001.11.28
zarządu jednostki terytorialnego albo sekretarza gminy
2001.11.28 ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności wpisu i zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
2001.11.28 zwolnień w podatkach lokalnych w 2002 roku
2001.11.28 zwolnień w podatku rolnym w 2002 roku
2001.11.28 inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2001.12.27 budżetu Gminy Zebrzydowice na 2002 rok
2001.12.27 zmiany budżetu Gminy na 2001 rok
2001.12.27 zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków na rok 2002 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zmiany uchwały nr XXV/216/98 z dnia 23 lutego 1998r. W sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach
2001.12.27
publicznych
2001.12.27 zbycia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
2001.12.27 powołania pełnomocnika organizatora - Rady Gminy Zebrzydowice w celu prowadzenia rejestru instytucji kultury
2001.12.27 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002
2001.12.27 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2002.02.28 ustalenia stawek za wodę dostarczaną za pośrednictwem wodociągów gminnych
2002.02.28 ustalenia stawek za oczyszczanie ścieków
2002.02.28 zasad zwrotu poniesionych wydatków na dożywianie uczniów
2002.02.28 przystąpienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchylenia uchwały nr VII/63/99 Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowaniu
2002.02.28
przestrzennego
wieloletniego finansowania zadania związanego z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy
2002.02.28
Zebrzydowice
2002.02.28 ustalenia dla obszaru Gminy Zebrzydowice liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
2002.02.28 uchylenia uchwały nr XXXV/279/01 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 listopada 2001r.
stanowiska dotyczącego wprowadzenia zwolnień od cła towarów przewożonych przez podróżnych przekraczających granicę w zależności od
2002.02.28
ich miejsca zamieszkania na terenie Polski
2002.02.28 zmiany budżetu Gminy na 2002 rok

XXXV/277/01
XXXV/278/01
XXXV/279/01
XXXV/280/01
XXXV/281/01
XXXV/282/01
XXXVI/283/01
XXXVI/284/01
XXXVI/285/01
XXXVI/286/01
XXXVI/287/01
XXXVI/288/01
XXXVI/289/01
XXXVI/290/01
XXXVII/291/02
XXXVII/292/02
XXXVII/293/02
XXXVII/294/02
XXXVII/295/02
XXXVII/296/02
XXXVII/297/02
XXXVII/298/02
XXXVII/299/02
XXXVII/300/02

zapewnienia udziału własnych środków budżetowych w zadaniu inwestycyjnym p.n. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w okresie
18.07 - 28.07.2001 na rowie R-2 wzdłuż ul. Słowackiego w Zebrzydowicach, dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochron

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
XXXVIII/301/02
2002.04.18
XXXVIII/302/02
2002.04.18
XXXVIII/303/02
2002.04.18
XXXVIII/304/02
2002.04.18
XXXVIII/305/02
2002.04.18
XXXVIII/306/02

2002.04.18

XXXVIII/307/02

2002.04.18

XXXVIII/308/02

2002.04.18

XXXVIII/309/02
XXXIX/310/02
XXXIX/311/02
XXXIX/312/02

2002.04.18
2002.05.23
2002.05.23
2002.05.23

XXXIX/313/02

2002.05.23

XXXIX/314/02

2002.05.23

XXXIX/315/02
XXXIX/316/02
XXXIX/317/02
XL/318/02
XL/319/02
XL/320/02
XL/321/02
XL/322/02

2002.05.23
2002.05.23
2002.05.23
2002.06.27
2002.06.27
2002.06.27
2002.06.27
2002.06.27

XL/323/02

2002.06.27

XL/324/02
XL/325/02
XL/326/02
XL/327/02

2002.06.27
2002.06.27
2002.06.27
2002.06.27

XL/328/02

2002.06.27

XLI/329/02

2002.09.06

XLI/330/02
XLI/331/02

2002.09.06
2002.09.06

Uchwała w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania z działalności finasnowej Gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu
zmiany budżetu Gminy na 2002 rok
ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego Ośrodka Zdrowia w Kaczycach
nadania prawa posiadania sztandaru dla Chóru Mieszanego "Echo" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach
zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXX/169/97 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 12 czerwca 1997r. Dotyczącej zatwierdzenia regulaminu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej w Gminie Zebrzydowice
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania inwestycyjnego p.n. Kanalizacja
deszczowa na oś. Strzałów w Zebrzydowicach
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania inwestycyjnego p.n. Kanalizacja
sanitarna Zebrzydowice Centrum
nie zaakceptowania zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny
zmiany budżetu Gminy na 2002 rok
obchodów jubileuszu miejscowości tworzących Gminę Zebrzydowice
zabezpieczenia przyznanych środków z Urzędu Kultury Fizycznej w formie weksla "in blanco"
uchylenia uchwały nr XXX/169/97 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 12 czerwca 1997 roku dotyczącej zatwierdzenia regulaminu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej w Gminie Zebrzydowice oraz uchwały nr XXXVIII/306/02
Rady
uchylenia punktu 9 w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXV/280/01 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie zwolnień w
podatkach lokalnych w 2002r.
wprowadzenia zwolnień w podaktu od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ustalenia granic u numerów okręgów wyborczych dla wyboru radnych do Rady Gminy Zebrzydowice oraz ilości mandatów
wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu
zmiany budżetu Gminy na 2002 rok
zmiany terminu realizacji zadania ujetego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001.
przyjęcia Programu Rozwoju Gospodarki Ściekowej w Gminie Zebrzydowice na lata 2002 - 2007
prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali żelaznych i nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców
prowadzących skup złomu na terenie Gminy Zebrzydowice
zwolnienia wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej z opłaty stałej
poparcia starań dotyczących przekazania Pałacu Młodzieży w Katowicach samorządowi lokalnemu
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni poprzez likwidację niektórych
wewnętrznych jednostek organizacyjnych
zapewnienia przez Gminę w roku 2003 środków finansowych jako udziału własnego na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków
SAPARD w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych]
zbycia własnościowego prawa do lokali mieszkalnych
uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
XLI/332/02
2002.09.06
XLI/333/02
2002.09.06
XLI/334/02
2002.09.06
XLI/335/02
2002.09.06
XLI/336/02
XLI/337/02
XLI/338/02
XLII/339/02
XLII/340/02
XLII/341/02
XLII/342/02
XLII/343/02
I/1/02
I/2/02
I/3/02
I/4/02
I/5/02
II/6/02
II/7/02
II/8/02
II/9/02
II/10/02
II/11/02
II/12/02
II/13/02
II/14/02
II/15/02
II/16/02
II/17/02
II/18/02
II/19/02
II/20/02
II/21/02
III/22/02
III/23/02

2002.09.06
2002.09.06
2002.09.06
2002.10.10
2002.10.10
2002.10.10
2002.10.10
2002.10.10
2002.11.19
2002.11.19
2002.11.19
2002.11.19
2002.11.19
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.10
2002.12.30
2002.12.30

Uchwała w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zebrzydowice
ustalenia stawek czynszu
zbycia udziałów w spółce Rejon Energetyczny - GZE Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim
wskazówek do budżetu Gminy na 2003 rok
prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali żelaznych i nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców
prowadzących skup złomu na terenie Gminy Zebrzydowice
zmiany budżetu Gminy na 2002 rok
nadania nazwy ulicy w Zebrzydowicach Dolnych
zmiany budżetu Gminy na 2002 rok
uchylenia uchwały nr XLI/335/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 06.09.2002r.
nadania Lauru "Srebrnej Cieszynianki"
przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zebrzydowice
założeń do budżetu gminy na 2003 rok
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
powołania komisji rady gminy
udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice do dokonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Gminy Zebrzydowice.
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice.
ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2003 rok.
ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności polegające na sporządzeniu wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania
przestrzennego
ustalenia wysokości stawki podatku leśnego na 2003 rok
ustalenia wysokości stawki podatku rolnego na 2003 rok
zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
zwolnień w podatku rolnym w 2003 roku
zwolnień w podatkach lokalnych w 2003 roku
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2003 roku dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
przyjęcia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny.
inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2003 roku
zmiany budżetu Gminy na 2002 rok
zmiany Uchwały Nr XXXV/216/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach
publicznych
powołania doraźnej komisji rady gminy
zmiany Uchwały Nr XXXXI/333/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 6 września 2002r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu.
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wdnej zadania inwestycyjnego p. n. Kanalizacja
deszczowa na osiedlu Strzałów w Zebrzydowicach - zrzut 4
wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.
budżetu Gminy Zebrzydowice na 2003 rok
zmiany budżetu Gminy na 2002 rok

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
Uchwała w sprawie
III/24/02
2002.12.30 wykazu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2002 r.
przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia
2002.12.30
III/25/02
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
2002.12.30
III/26/02
zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Zebrzydowice.
III/27/02
2002.12.30 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
III/28/02
2002.12.30 Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki , Promocji i Ochrony Zdrowia na rok 2003.
III/29/02
2002.12.30 ustalenia diet dla radnych
III/30/02
2002.12.30 przesunięcia terminu realizacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach
III/31/02
2002.12.30 zwolnień w podatku rolnym w 2003 roku
zmiany w załączniku nr 1 do UchwałyNr II/12/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 10grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień wpodatkach
2002.12.30
III/32/02
lokalnych w 2003 roku.
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy
2003.02.27
IV/33/03
niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
IV/34/03
2003.02.27 zbycia niezabudowanej nieruchomości w Kończycach Małych, w drodze bezprzetargowej.
IV/35/03
2003.02.27 nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice niezabudowanych nieruchomości w Kaczycach i Zebrzydowicach.
IV/36/03
2003.02.27 nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Zebrzydowicach.
IV/37/03
2003.02.27 przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół
IV/38/03
2003.02.27 przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół
zaciągnięcia preferencyjnego kredytu ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” na zadanie
2003.02.27
IV/39/03
inwestycyjne p.n. budowa basenu.
IV/40/03
2003.02.27 zmiany budżetu Gminy na 2003 rok.
zmiany uchwały Nr II/15/02 z dnia 10 grudnia 2002 roku Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od
2003.02.27
IV/41/03
nieruchomości w 2003 roku.
IV/42/03
2003.02.27 ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
V/43/03
2003.03.20 zmiany budżetu Gminy na 2003 rok
finansowania zadania p.n. „ Modernizacja ul. Harcerskiej w Kaczycach” w ramach realizacji programu inwestycyjnego przy współudziale
2003.03.20
V/44/03
środków SAPARD
finansowania zadania p.n. „Kanalizacja deszczowa na osiedlu Strzałów w Zebrzydowicach –zrzut nr 3 i 4” w ramach realizacji programu
2003.03.20
V/45/03
inwestycyjnego przy współudziale środków SAPARD
V/46/03
2003.03.20 stanowiska Wójta Gminy Zebrzydowice i stanowiska mieszkańców sołectwaKaczyce wyrażonego na zebraniu wiejskim
V/47/03
2003.03.20 zmiany uchwały Nr XLI/333/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 6 września 2002r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu.
V/48/03
2003.03.20 zbycia niezabudowanej nieruchomości w Zebrzydowicach, w drodze bezprzetargowej.
V/49/03
2003.03.20 zaakceptowania zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny
V/50/03
2003.03.20 ustalenia stawek za oczyszczanie ścieków
V/51/03
2003.03.20 ustalenia stawek za wodę dostarczaną za pośrednictwem wodociągów gminnych
VI/52/03
2003.04.24 rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.
zmiany Uchwały Nr XL/ 326/ 02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
2003.04.24
VI/53/03
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
VI/54/03
2003.04.24 zmiany budżetu Gminy na 2003 rok.

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
VI/55/03
VI/56/03
VI/57/03
VII/58/03
VII/59/03
VII/60/03
VII/61/03
VII/62/03
VII/63/03
VII/64/03
VII/65/03
VII/66/03
VII/67/03
VII/68/03
VII/69/03
VII/70/03
VII/71/03
VII/72/03
VIII/73/03
VIII/74/03
VIII/75/03
VIII/76/03
VIII/77/03
VIII/78/03
VIII/79/03
VIII/80/03

Data podjęcia

Uchwała w sprawie
zmiany uchwały Nr XIX/98/96 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen
2003.04.24
kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.

2003.04.24 powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.
2003.04.24 wygaśnięcia mandatu radnej p. Grażyny Charzewskiej.
wystąpienia do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Zebrzydowice mienia ogólnonarodowego tj. drogi – łącznika ul.
2003.06.26
Morcinka z ul. Otrębowską.
2003.06.26 nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice niezabudowanych nieruchomości w Kończycach Małych.
2003.06.26 zmiany uchwały Nr. III/29/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych
2003.06.26 statutu Gminy Zebrzydowice
2003.06.26 zmiany budżetu Gminy na 2003 rok
2003.06.26 zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu.
udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia pobocza w ciągu drogi
2003.06.26
wojewódzkiej nr 937 w miejscowości Kończyce Małe
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2002 rok, dla której Gmina Zebrzydowice jest
2003.06.26
organizatorem.
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2002 rok, dla którego Gmina Zebrzydowice jest
2003.06.26
organizatorem.
zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Programu SAPARD zadania inwestycyjnego p.n. Kanalizacja sanitarna w Kaczycach –
2003.06.26
etap III b oraz zapewnienia współfinansowania zadania ze środków budżetu gminy.
zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Programu SAPARD zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja ul. Orzeszkowej w
2003.06.26
Zebrzydowicach oraz zapewnienia współfinansowania zadania ze środków budżetu gminy.
zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Programu SAPARD zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja ul. Staropolskiej w
2003.06.26
Kończycach Małych oraz zapewnienia współfinansowania zadania ze środków budżetu gminy.
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kotłowni gazowej, przewidzianej do obsługi
2003.06.26
budowanego basenu przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach.
2003.06.26 nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Marklowicach Górnych.
2003.06.26 zmiany Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
2003.08.28 zawarcia porozumienia z Gminą Istebna na realizację zadań związanych z doradztwem metodycznym dla nauczycieli.
2003.08.28 zawarcia porozumienia z Gminą Hażlach na realizację zadań związanych z doradztwem metodycznym dla nauczycieli.
2003.08.28 zawarcia porozumienia z Gminą Cieszyn na realizację zadań związanych z doradztwem metodycznym dla nauczycieli.
2003.08.28 zawarcia porozumienia z Gminą Skoczów na realizację zadań związanych z doradztwem metodycznym dla nauczycieli.
2003.08.28 zmiany budżetu Gminy na 2003 rok.
2003.08.28 zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zadania

inwestycyjnego p.n. Kanalizacja sanitarna w Kaczycach etap III b

zmiany uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/303/2002 z dnia 18.04.2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
zmiany uchwały Rady Gminy nr XL/322/02 z dnia 27.06.2002 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gospodarki Ściekowej w Gminie
2003.08.28
Zebrzydowice w latach 2002-2007

2003.08.28

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
VIII/81/03
VIII/82/03
VIII/83/03
VIII/84/03
VIII/85/03
VIII/86/03
VIII/87/03
IX/88/03
IX/89/03
IX/90/03
IX/91/03
X/92/03
XI/93/03
XI/94/03
XI/95/03
XI/96/03
XI/97/03
XI/98/03
XI/99/03
XI/100/03
XI/101/03
XI/102/03
XI/103/03
XI/104/03
XI/105/03
XI/106/03
XI/107/03
XI/108/03
XI/109/03
XI/110/03
XI/111/03
XI/112/03
XI/113/03
XI/114/03
XI/115/03
XI/116/03
XI/117/03
XI/118/03

Data podjęcia
2003.08.28
2003.08.28
2003.08.28
2003.08.28
2003.08.28
2003.08.28
2003.08.28
2003.09.25
2003.09.25
2003.09.25
2003.09.25
2003.10.09
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15

Uchwała w sprawie
sprzedaży zabudowanej budynkiem Pawilonu Handlowego nieruchomości, położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 4 - w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego.
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu udziału Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zebrzydowicach we
współwłasności nieruchomości położonej w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6, zabudowanej budynkiem administracyjno – u
zmiany Uchwały Nr XLI/333/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 6 września 2002r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu.
umorzenia zaległości czynszowych
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie
statutów sołectw gminy Zebrzydowice
zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.
założeń do budżetu gminy na 2004 rok
zmiany budżetu Gminy na 2003 rok
zmiany uchwały nr I/3/02 z dnia 19 listopada 2002r. W sprawie powołania komisji rady gminy
zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
XI/119/03
2003.10.15
XI/120/03
2003.10.15
XI/121/03
2003.10.15
XI/122/03
2003.10.15
XI/123/03
2003.10.15
XI/124/03
2003.10.15
XI/125/03
2003.10.15
XI/126/03
2003.10.15
XI/127/03
2003.10.15
XI/128/03
2003.10.15
XI/129/03
2003.10.15
XI/130/03
2003.10.15
XI/131/03
2003.10.15
XI/132/03
2003.10.15
XI/133/03
2003.10.15
XI/134/03

2003.10.15
2003.10.15

XI/135/03
XI/136/03
XI/137/03
XI/138/03
XI/139/03
XI/140/03
XI/141/03
XII/142/03
XII/143/03
XII/144/03
XII/145/03
XII/146/03
XIII/147/03
XIII/148/03
XIII/149/03
XIII/150/03
XIII/151/03
XIII/152/03

2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.10.15
2003.11.20
2003.11.20
2003.11.20
2003.11.20
2003.11.20
2003.12.11
2003.12.11
2003.12.11
2003.12.11
2003.12.11
2003.12.11

Uchwała w sprawie
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
zmiany budżetu na 2003 r.
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat jak również trybu ich pobierania.
zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Programu SAPARD zadania p.n. ROZBUDOWA PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA OBIEKTÓW KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO, TJ. KOMPLEKSU ...
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach.
nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice niezabudowanych nieruchomości w Kaczycach.
wyboru ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Cieszynie
Nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiego 2003 „Srebrnej Cieszynianki”
uznania za bezzasadną skargę pani Jolanty Lose
zapewnienia przez Gminę w roku 2004 środków finansowych jako udziału własnego na realizację inwestycji wsółfinansowanych ze środków
SAPARD w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych
zmiany budżetu na 2003 rok.
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.C91
podjęcia działań zmierzających do przekształcenia przedszkoli gminnych w jednostkę organizacyjną gminy p/n Gminne Przedszkole
Publiczne w Zebrzydowicach.
uchylenia Uchwały Nr XI/134/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 15 października 2003r.
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat jak również trybu ich pobierania.
ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2004 rok.
przyjęcia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny.
zwolnień w podatkach lokalnych w 2004 roku
zwolnień w podatku rolnym w 2004 roku
zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2004 roku
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2004 roku dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
Uchwała w sprawie
XIII/153/03
2003.12.11 ustalenia wysokości opłaty administracyjnej.
XIII/154/03
2003.12.11 zmiany budżetu na 2003 rok.
programu współpracy na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności
2003.12.11
XIII/155/03
pożytku publicznego i o wolontariacie.
zgłoszenia wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą "Remont Szkoły Podstawowej w Kaczycach" do Programu Aktywizacji Obszarów
2003.12.11
XIII/156/03
Wiejskich - Edukacja w roku 2004.
zmiany Uchwały Nr XXXV/216/98 z dnia 23 lutego 1998r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach
2003.12.11
XIII/157/03
publicznych.
XIII/158/03
2003.12.11 nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach Górnych.
XIII/159/03
2003.12.11 nadania nazwy ulicy w Kończycach Małych.
XIV/160/03
2003.12.30 w sprawie: budżetu Gminy Zebrzydowice na 2004 rok.
XIV/161/03
2003.12.30 w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2004 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
XIV/162/03
2003.12.30 w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003r.
XIV/163/03
2003.12.30 w sprawie: umorzenia wierzytelności TECHNOPOL spółki z o.o.
XIV/164/03
2003.12.30 w sprawie: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek
2003.12.30
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Zebrzydowice.
XIV/165/03
w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu
2003.12.30
wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników.
XIV/166/03
XIV/167/03
2003.12.30 w sprawie: gminnej strategii integracji i polityki społecznej na rok 2004
XIV/168/03
2003.12.30 w sprawie: wygaśnięcia na wskutek zrzeczenia się mandatu radnego p. Mariusza Szopy
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIII/152/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2004
2003.12.30
roku dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
XIV/169/03
w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2004 roku dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie
2003.12.30
XIV/170/03
Gminy Zebrzydowice
w sprawie: zgłoszenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania p.n. Stworzenie zaplecza dla koncentracji usług publicznych związanych z
2003.12.30
rozwojem przedsiębiorczości poprzez modernizację funkcji budynku Urzędu Gminy
XIV/171/03
zmiany uchwały Rady Gminy nr VIII/79/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i
2004.01.29
porządku na terenie Gminy Zebrzydowice,
XV/172/04
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania p.n. „Wymiana azbestowej sieci
2004.01.29
wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Staffa i Jasnej”,
XV/173/04
XV/174/04
2004.01.29 nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice niezabudowanych nieruchomości w Marklowicach Górnych,
XV/175/04
2004.01.29 nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice niezabudowanych nieruchomości w Marklowicach Górnych,
XV/176/04
2004.01.29 nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice niezabudowanych nieruchomości w Marklowicach Górnych,
XV/177/04
2004.01.29 zamiany niezabudowanych nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Zebrzydowice, a Panią Zofią Przybylską,
XV/178/04
2004.01.29 w sprawie: ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na krytą pływalnię przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach,
XV/179/04
2004.01.29 inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2004 roku,
XV/180/04
2004.01.29 skargi Pani Anny Kowal na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach i Wójta Gminy Zebrzydowice,
XV/181/04
2004.01.29 zmiany Statutu Gminy Zebrzydowice,

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
XV/182/04
XV/183/04
XVI/184/04
XVI/185/04
XVI/186/04
XVI/187/04
XVI/188/04
XVI/189/04
XVI/190/04
XVII/191/04
XVII/192/04
XVII/193/04
XVII/194/04
XVII/195/04
XVII/196/04
XVII/197/04
XVII/198/04
XVIII/199/04
XVIII/200/04
XVIII/201/04
XVIII/202/04
XVIII/203/04
XVIII/204/04
XIX/205/04
XIX/206/04
XIX/207/04
XIX/208/04
XIX/209/04
XX/210/04
XX/211/04
XX/212/04
XX/213/04
XX/214/04

Data podjęcia
2004.01.29
2004.01.29
2004.02.26
2004.02.26
2004.02.26
2004.02.26
2004.02.26
2004.02.26
2004.02.26
2004.03.26
2004.03.26
2004.03.26
2004.03.26
2004.03.26
2004.03.26
2004.03.26
2004.03.26
2004.04.22
2004.04.22
2004.04.22
2004.04.22
2004.04.22
2004.04.22
2004.05.27
2004.05.27
2004.05.27
2004.05.27
2004.05.27
2004.06.24
2004.06.24
2004.06.24
2004.06.24
2004.06.24

Uchwała w sprawie
zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice Nr
XVII/82/95 z dnia 28 grudnia 1995r.,
zwolnienia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej z opłaty
przekształcenia przedszkoli gminnych w jednostkę organizacyjną gminy p/n Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach
określenia obwodu Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
zmiany uchwały Nr XXVII/217/2001
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
podjęcia działań zmierzających do nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Zebrzydowice od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzebiu
Zdroju nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków na terenie zlikwidowanej kopalni MORCINEK.
zmiany budżetu na 2004r.
skargi Pana Tomasza Bila na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
zmiany Uchwały Nr XLI/333/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 6 września 2002r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu.
zmiany uchwały Nr XIII/147/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat
lokalnych na 2004r.
przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
zawarcia porozumienia z Gminą Hażlach dotyczącego wspólnej realizacji komunikacji
zmiany budżetu na 2004 rok.
zmiany Uchwały Nr XV/178/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie: ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia
cen biletów wstępu na krytą pływalnię przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach.
rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.
zmiany uchwały Nr XXXXI / 331 / 02 z dnia 06 września 2002 r. dot. uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy .
zbycia w drodze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Zebrzydowicach k/ stacji PKN „Orlen”, będącej własnością Gminy
Zebrzydowice, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
zmiany budżetu na 2004 rok.
zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
tworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zmiany Uchwały Nr I/3/02 z dnia 19 listopada 2002r. dot. powołania komisji rady gminy
zmiany budżetu na 2004 rok.
regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
ustalenia wysokości opłaty administracyjnej
przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego
zmiany uchwały Nr XVI/184/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 lutego 2004r. W sprawie: przekształcenia przedszkoli gminnych w
jednostkę organizacyjną p/n Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach
nadania Zespołowi Szkół w Kaczycach imienia "Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego"
zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Zebrzydowice
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
XX/215/04
XX/216/04

XX/217/04
XX/218/04
XX/219/04
XX/220/04
XX/221/04
XX/222/04
XX/223/04
XX/224/04
XX/225/04
XX/226/04
XX/227/04
XX/228/04

Data podjęcia

Uchwała w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2003 rok, dla którego Gmina Zebrzydowice jest
2004.06.24
organizatorem.
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2003 rok, dla której Gmina Zebrzydowice jest
2004.06.24
organizatorem.
zgłoszenia wniosku o dofinansowanie w ramach: "Kontraktu dla Województwa Śląskiego na rok 2004" realizacji zadania p.n. "Stworzenie
2004.06.24 zaplecza dla koncentracji usług publicznych związanych z rozwojem przedsiębiorczości poprzez modernizację funkcji budynku
zlokalizowanego w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6" oraz zapewnienia współfinansowania zadania ze środków budżetu gminy
2004.06.24
2004.06.24
2004.06.24
2004.06.24
2004.06.24
2004.06.24
2004.06.24
2004.06.24
2004.06.24
2004.06.24
2004.06.24
2004.06.24

XX/229/04
XX/230/04

XXI/231/04
XXI/232/04
XXII/233/04
XXII/234/04
XXII/235/04
XXII/236/04

2004.06.24

dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadaniap.n.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w
Kaczycach etap III b i III c"
zmiany budżetu na 2004 rok.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego na remonty modernizacyjne dróg gminnych
aneksu do umowy o rekompensacie z tytułu eksploatacji górniczej
odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego dla metanu ze złoża "Kaczyce 1" wyznaczonego decyzją Ministyra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004r. Nr Dge/RR/487-451/2004
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zebrzydowice
zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR realizacji zadania p.n. "Modernizacja ul. Staropolskiej w Kończycach Małych" oraz
zapewnienia współfinansowania ze środków budżetu gminy
zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR realizacji zadania p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie: Zebrzydowic,
Marklowice Górne, Kończyce Małe" oraz zapewnienia współfinansowania ze środków budżetu gminy
zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR realizacji zadania p.n. "Kanalizacja sanitarna w Kaczycach etap III b i III c" oraz
zapewnienia współfinansowania ze środków budżetu gminy
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadanie p.n. "Modernizacja ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach"
zaopiniowania uchwały Rady Miasta Częstochowa dot. przekształcenia Zespołu Szpitali Miejskich polegającego na likwidacji Oddziału
Otolaryngologii Miejskiego Szpitala im. dr Ludwika Rydygiera
finansowania zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie
otoczenia obiektów kultury i dziedzictwa narodowego tj. Kompleksu Zamkowego w Kończycach Małych i Zespołu Pałacowego w
Zebrzydowicach" przy współudziale środków z Programu SAPARD
finansowania zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach" przy współudziale środków z Programu
SAPARD

zgłoszenia wniosku o dofinansowanie w ramach "Kontraktu dla Województwa Śląskiego na rok 2004" realizacji zadania p.n. "Stworzenie
2004.08.06 zaplecza dla koncentracji usług publicznych oraz związanych z rozwojem przedsiębiorczości poprzez modernizację funkcji budynku
zlokalizowanego w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6" oraz zapewnienia współfinansowania zadania ze środków budżetu gminy
2004.08.06 zmiany budżetu na 2004 rok.
2004.08.26 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
zawarcia porozumienia dot. przystąpienia do projektu pod nazwą "System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w
2004.08.26
Województwie Śląskim" (SEKAP)
2004.08.26 zmiany Uchwały Nr XLI/333/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 6 września 2002r. dot. ustalenia stawek czynszu
2004.08.26 szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
XXII/237/04
2004.08.26
XXII/238/04
2004.08.26
XXII/239/04
2004.08.26
XXII/240/04
2004.08.26
XXIII/241/04

2004.09.21
2004.09.21

XXIII/242/04
XXIII/243/04
XXIII/244/04
XXIV/245/04

2004.09.21
2004.09.21
2004.09.30

2004.09.30
XXIV/246/04
XXIV/247/04
XXIV/248/04
XXIV/249/04
XXIV/250/04
XXIV/251/04
XXIV/252/04
XXIV/253/04
XXIV/254/04
XXIV/255/04
XXV/256/04
XXV/257/04
XXV/258/04
XXV/259/04
XXV/260/04
XXV/261/04

2004.09.30
2004.09.30
2004.09.30
2004.09.30
2004.09.30
2004.09.30
2004.09.30
2004.09.30
2004.09.30
2004.10.28
2004.10.28
2004.10.28
2004.10.28
2004.10.28
2004.10.28

Uchwała w sprawie
opłat za świadczenia w utworzonym z dniem 01.09.2004r. Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu.
nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice niezabudowanych nieruchomości w Zebrzydowicach
zmiany budżetu na 2004 rok.
zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji zadania p.n. "Kanalizacja
sanitarna w Kaczycach etap III b i III c" oraz zapewnienia współfinansowania ze środków budżetu gminy
zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji zadania p.n. "Rozbudowa sieci
wodociągowej w sołectwie: Zebrzydowice, Marklowice Górne, Kończyce Małe" oraz zapewnienia współfinansowania ze środków budżetu
gminy
zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji zadania p.n. "Modernizacja
ulicy Staropolskiej w Kończycach Małych" oraz zapewnienia współfinansowania ze środków budżetu gminy
zmiany budżetu na 2004 rok.
zgłoszenia wniosku pod nazwą "Pozyskanie lokali socjalnych" do "Programu budownistwa mieszkań dla osób wymagających pomocy
socjalnej" oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację tego zadania
zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu "Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury
Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" - komponent dotacje inwestycyjne, zrealizowanego w ramach Programu łagodzenia w
regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Poprawa
infrastruktury transportowej poprzez modernizację ulicy Staropolskiej w Kończycach Małych w celu wsparcia rozwoju małych i
średnich przedsiębiorstw związanych z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną" oraz zapewnienia współfinansowania zadania ze
środków budżetu gminy
zmiany Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
podpisania umowy o rekompensacie dla Gminy Zebrzydowice w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu działalności górniczej, realizowanej przez
Kopalnię CSM, w górniczej strefie ochronnej, w okresie od 2006r. do 2010r.
dalszego funkcjonowania filii Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów Starostwa Powiatowego w Cieszynie
zmiany budżetu na 2004 r.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu z linii CEB (Bank Rozwoju Rady Europy) w Banku Ochrony Środowiska na zadania: 1. modernizacja
ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach, 2. remonty modernizacyjne dróg gminnych
założeń do budżetu Gminy na 2005 rok
ustalenia budżetu dla utworzonego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice
nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiej "Srebrnej Cieszynianki" za 2004r.
udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Cieszyńskiego i współfinansowania zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej S
2627 (14616) Kaczyce Dolne - Kończyce Małe - Pruchna - Drogomyśl"
zmiany budżetu na 2004 rok.
zbycia nieruchomości położonej w centrum Zebrzydowic - tzw. "byłego targowiska", stanowiącej własność gminy Zebrzydowice poprzez
oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego ograniczonego
zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice Nr
XVII/191/04 z dnia 26 marca 2004 r.
zatwierdzenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Zebrzydowice
zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
XXV/262/04
XXV/263/04
XXVI/264/04
XXVI/265/04
XXVI/266/04
XXVI/267/04
XXVI/268/04
XXVI/269/04
XXVI/270/04
XXVI/271/04
XXVI/272/04
XXVI/273/04
XXVI/274/04
XXVI/275/04
XXVI/276/04
XXVI/277/04
XXVI/278/04
XXVII/279/04
XXVII/280/04
XXVII/281/04
XXVII/282/04
XXVII/283/04
XXVII/284/04
XXVII/285/04
XXVII/286/04
XXVII/287/04
XXVII/288/04
XXVII/289/04
XXVII/290/04
XXVII/291/04
XXVII/292/04

Data podjęcia
2004.10.28
2004.10.28
2004.11.25
2004.11.25
2004.11.25
2004.11.26
2004.11.25
2004.11.25
2004.11.25
2004.11.25
2004.11.25
2004.11.25
2004.11.25
2004.11.25
2004.11.25
2004.11.25

Uchwała w sprawie
zawarcia porozumienia z Powiatem Cieszyńskim na wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych na
terenie gminy Zebrzydowice
udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa śląskiego na wykonanie remontu pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w
miejscowości Kończyce Małe
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Zebrzydowicach.
zbycia na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości położonych w
Zebrzydowicach, będących własnością Gminy Zebrzydowice, z przeznaczeniem na cele publiczne
zmiany budżetu na 2004 rok.
ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 rok
wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w 2005 roku dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy
Zebrzydowice
zwolnień w podatkach lokalnych w 2005 roku
zwolnień w podatku rolnym w 2005 roku
zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2005 roku
inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2005 roku
ustalenia wysokości opłaty administracyjnej
przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Kaczyce, przedłożonego przez Radę Sołecką w Kaczycach
przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Kończyce Małe, przedłożonego przez Radę Sołecką w Kończycach Małych
przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Marklowice Górne, przedłożonego przez Radę Sołecką w Marklowicach Górnych
przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Zebrzydowice, przedłożonego przez Rady Sołeckie Zebrzydowic Dolnych i Górnych

2004.11.25 wycofania się z ogłoszonego przetargu na dostawę wody i odbiór ścieków wraz z eksploatacją sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych
2004.12.30
2004.12.30
2004.12.30
2004.12.30
2004.12.30
2004.12.30
2004.12.30
2004.12.30
2004.12.30
2004.12.30
2004.12.30
2004.12.30
2004.12.30
2004.12.30

zmiany budżetu na 2004 r.
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004
budżetu Gminy Zebrzydowice na 2005 rok
zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2005 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Zebrzydowice.
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Zebrzydowice od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju nieruchomości zabudowanej
oczyszczalnią ścieków na terenie zlikwidowanej kopalni "Morcinek"
zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach
programu współpracy na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zebrzydowice na lata 2005 - 2010
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
zmiany Uchwały Nr III/29/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2002r. dotyczącej ustalenia diet dla radnych

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
XXVII/293/04
2004.12.30
XXVIII/294/05
2005.02.24
XXVIII/295/05
2005.02.24
XXVIII/296/05
2005.02.24
XXVIII/297/05

2005.02.24
2005.02.24

XXVIII/298/05
XXVIII/299/05
XXVIII/300/05
XXVIII/301/05
XXVIII/302/05
XXVIII/303/05
XXIX/304/05

2005.02.24
2005.02.24
2005.02.24
2005.02.24
2005.02.24
2005.03.31
2005.03.31

XXIX/305/05
XXIX/306/05
XXIX/307/05
XXIX/308/05
XXIX/309/05

XXIX/310/05
XXIX/311/05
XXIX/312/05
XXX/313/05
XXX/314/05

2005.03.31 sprzedaży gruntów położonych w Kaczycach koło Zespołu Szkół stanowiących własność gminy Zebrzydowice, w trybie bezprzetargowym
2005.03.31 regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie wydawania decyzji administracyjnych
2005.03.31
dotyczących stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów tych szkół
2005.03.31 zmiany budżetu na 2005 rok
2005.03.31

nabycia od Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju udziału 303/10000 części nieruchomości położonej w Zebrzydowicach Dolnych,
stanowiącej działkę nr: 233/16, której częścią składową jest budynek położony w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6

2005.03.31
2005.03.31
2005.04.28
2005.04.28

skargi Pani Leokadii Jędrzejewskiej na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice
wygaśnięcia mandatu radnego Pana Wojciecha Budzińskiego z okręgu wyborczego nr 1
zmiany budżetu na 2005 rok
rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu

2005.04.28

zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III
A Polska - Czechy" realizacji zadania p.n.: "Kanalizacja sanitarna Kaczyce (etap III c), Marklowice Górne i Zebrzydowice

XXX/315/05
XXX/316/05
XXX/317/05
XXX/318/05

Uchwała w sprawie
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
zmiany budżetu na 2005 rok
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zmiany Uchwały Nr XLI/332/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 6 września 2002 r. dot. wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice
ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na krytą pływalnię przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach oraz ustalenia cen
biletów wstępu na sale gimnastyczne w szkołach, na siłownię w Zespole Szkół w Kaczycach i Zebrzydowicach oraz na halę sportową w
Zespole Szkół w Zebrzydowicach
ustalenia stawek czynszu
zmiany Statutu Gminy Zebrzydowice
wyróżnienia dla Pana Ireneusza Kopca za promocję Gminy Zebrzydowice
zaopiniowania projektów aglomeracji "Zebrzydowice" i "Kończyce Małe "
powołania doraźnej komisji Rady Gminy
regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Inicjatywa Współnotowa INTERREG III
A Polska - Republika Słowacka" realizacji zadania p.n. "Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez
zagospodarowanie otoczenia obiektów kultury i dziedzictwa narodowego tj. Kompleksu Zamkowego w Kończycach Małych i Zespołu
Pałacowego w Zebrzydowicach"

nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku - nieruchomości
położonej w Kaczycach z przeznaczeniem na urządzenie lokali socjalnych
podjęcia działań zmierzających do zbycia poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
2005.04.28
niezabudowanej nieruchomości w centrum Zebrzydowic
2005.04.28 określenia rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe, oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2005.04.28

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
XXXI/319/05
2005.06.28
XXXI/320/05
2005.06.28
XXXI/321/05
2005.06.28
XXXI/322/05
2005.06.28
XXXI/323/05
XXXI/324/05
XXXI/325/05
XXXI/326/05
XXXI/327/05
XXXI/328/05
XXXI/329/05
XXXI/330/05
XXXI/331/05
XXXI/332/05
XXXI/333/05
XXXI/334/05
XXXI/335/05
XXXI/336/05
XXXI/337/05
XXXI/338/05
XXXI/339/05
XXXI/340/05
XXXII/341/05

2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.06.28
2005.08.25
2005.08.25

XXXII/342/05
XXXII/343/05
XXXII/344/05
XXXII/345/05
XXXII/346/05

2005.08.25
2005.08.25
2005.08.25
2005.08.25

Uchwała w sprawie
przystąpienia do projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)"
zmiany budżetu na 2005 rok
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze
procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
zabezpieczenia przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa pawilonu sportowego w
Zebrzydowicach"
ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Zebrzydowice
opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny i zakupu niezabudowanych nieruchomości położonych w Kończycach Małych, z
przeznaczeniem pod urządzenie drogi gminnej - ul. Hiacyntowej bocznej
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach, obok cmentarza "Pod
Lipkami"
zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Kaczycach przy ul. Kłosowej,
będącej własnością Gminy Zebrzydowice
tworzenia obwodów głosowania, ich granic oraz numerów
powołania Komisji doraźnej ds. inwentaryzacji mienia komunalnego
powołania przedstawiciela organu prowadzącego do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
zmiany Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
wyrażenia poparcia dla Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku dot. wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zebrzydowice
zmiany Uchwały Nr IX/90/03 z dnia 25 września 2003r. w sprawie powołania komisji rady gminy
udzielenia upoważnienia do dokonywania zwolnień z opłaty stałej w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Kaczyce
zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Marklowice Górne
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2004 rok, dla którego Gmina Zebrzydowice jest
organizatorem
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2004 rok, dla której Gmina Zebrzydowice jest
organizatorem
zmiany budżetu na 2005 rok
zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków EFRR realizacji zadania p.n. "Ukształtowanie centrum Zebrzydowic poprzez modernizację
układu komunikacyjnego wokół Zamku związanego z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną" oraz zapewnienia współfinansowania ze środków
budżetu gminy
nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - ul. Ustronnej bocznej
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice odcinka drogi - ul. Wierzbowej
zmiany Uchwały Nr XXXI/324/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 czerwca 2005 r. dot. ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i
urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Zebrzydowice
zmiany uchwały Nr XXIX/307/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 marca 2005 r. dot. regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

XXXIII/347/05
XXXIII/348/05
XXXIII/349/05

XXXIII/350/05
XXXIII/351/05

Data podjęcia

zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu "Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury
Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" - komponent dotacje inwestycyjne, zrealizowanego w ramach "Programu łagodzenia w
2005.09.29 regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja
infrastruktury drogowej wokół Centrum Kultury i Rekreacji w Zebrzydowicach służącej rozwojowi, wsparciu i promocji przedsiębiorczości w
obszarze turystyki i rekreacji - etap I" oraz zapewnienia współfinansowania zadania ze środków budżetu gminy
2005.09.29 zmiany budżetu na 2005 rok
2005.09.29 założeń do budżetu Gminy na 2006 rok
zmiany Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasadnabycia, zbycia i obciążenia
2005.09.29 nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej
zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w centrum Zebrzydowic, z przeznaczeniem na poprawienie
2005.09.29
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
2005.09.29

XXXIII/352/05
XXXIII/353/05
XXXIII/354/05

XXXIII/355/05
XXXIII/356/05

XXXIII/357/05
XXXIII/358/05

XXXIII/359/05
XXXIII/360/05
XXXIV/361/05
XXXIV/362/05
XXXIV/363/05
XXXV/364/05
XXXV/365/05
XXXV/366/05
XXXV/367/05

Uchwała w sprawie

zbycia poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości
położonej w centrum Zebrzydowic oraz podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyte tej nieruchomośći

2005.09.29 likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej
2005.09.29 nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiej "Srebrnej Cieszynianki" za 2005 rok
zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu "Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury
Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" - komponent dotacje inwestycyjne, zrealizowanego w ramach "Programu łagodzenia w
2005.09.29 regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Budowa
kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków w Kaczycach w celu zapewnienia odbioru ścieków w tym z terenów po zlikwidowanej KWK
"Morcinek" w Kaczycach oraz zapewnienia współfinansowania zadania ze środków budżetu gminy
zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III
2005.09.29
A Polska - Czechy" realizacji zadania p.n.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach - etap III c"
zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III
2005.09.29 A Polska - Republika Słowacka" realizacji zadania p.n. "Poprawa układu komunikacyjnego wokół Pałacu w Zebrzydowicach w celu rozwoju
turystyki i rekreacji"
2005.09.29 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
uchylenia Uchwały Nr XXXII/342/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 sierpnia 2005 r. dot. zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze
2005.09.29 środków EFRR realizacji zadania p.n. "Ukształtowanie centrum Zebrzydowic poprzez modernizację układu komunikacyjnego wokół Zamku
związanego z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną" oraz zapewnienia współfinansowania ze środków budżetu gminy
2005.09.29 utworzenia zakładu budżetowego
2005.11.09 nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Zebrzydowice Księdzu Infułatowi Marianowi Żaganowi
2005.11.09 nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Zebrzydowice Profesorowi Andrzejowi Farudze
2005.11.09 wpisu do "Księgi Zasłużonych Gminy Zebrzydowice"
2005.11.29 zmiany budżetu gminy na 2005 rok
2005.11.29 ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok
2005.11.29 ustalenia wysokości opłaty administracyjnej
2005.11.29 zwolnień w podatkach lokalnych w 2006 roku

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
XXXV/368/05
XXXV/369/05
XXXV/370/05
XXXV/371/05
XXXV/372/05
XXXV/373/05
XXXV/374/05
XXXV/375/05
XXXV/376/05
XXXV/377/05
XXXV/378/05
XXXV/379/05
XXXVI/380/05
XXXVI/381/05
XXXVI/382/05
XXXVI/383/05
XXXVI/384/05
XXXVI/385/05
XXXVI/386/05
XXXVI/387/05
XXXVI/388/05
XXXVI/389/05
XXXVI/390/05
XXXVI/391/05
XXXVI/392/05
XXXVI/393/05

Data podjęcia
2005.11.29
2005.11.29
2005.11.29
2005.11.29
2005.11.29
2005.11.29
2005.11.29
2005.11.29
2005.11.29
2005.11.29
2005.11.29
2005.11.29
2005.12.29
2005.12.29
2005.12.29
2005.12.29
2005.12.29
2005.12.29
2005.12.29
2005.12.29
2005.12.29
2005.12.29
2005.12.29
2005.12.29
2005.12.29
2005.12.29
2005.12.29

XXXVI/394/05
XXXVII/395/06

2006.02.23

Uchwała w sprawie
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2006 roku dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy
Zebrzydowice
inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2006 roku
zwolnień w podatku rolnym w 2006 roku
zwolnień w podatku rolnym w 2006 roku gruntów zajętych pod drogi
przyjęcia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny.
zmiany statutu Gminy Zebrzydowice
utworzenia zakładu budżetowego p.n. "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji"
cen i stawek zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice
cen i stawek zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice
zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul.
Jagiellońskiej, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy
Zebrzydowice
regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
zmiany budżetu na 2005 rok
budżetu Gminy Zebrzydowice na 2006 rok
wylazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005
zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2006 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zebrzydowice.
zmiany Uchwały nr XLII/342/02 z dnia 10 października 2002 r. dot. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Zebrzydowice
wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanych nieruchomości położonych w Zebrzydowicach, z
przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych, stanowiącej
drogę - ul. Malinową
nadania nazwy ulicy w Marklowicach Górnych
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006, - Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2006
programu współpracy na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
zmiany Uchwały Nr XXIV/248/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie: podpisania umowy o rekompensacie dla
Gminy Zebrzydowice w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu działalności górniczej, realizowanej przez Kopalnię CSM, w górniczej strefie
ochronnej, w okresie od 2006r. do 2010r.
zmiany budżetu na 2006 rok

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
Uchwała w sprawie
XXXVII/396/06
2006.02.23 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXXVII/397/06
2006.02.23 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
uchylenia uchwały nr XXXIII/358/05 z dnia 29.09.2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
2006.02.23
XXXVII/398/06
Gospodarki Wodnej
XXXVII/399/06
2006.02.23 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych, stanowiącej
2006.02.23
XXXVII/400/06
odcinki dróg na Osiedlu Karolinka
XXXVII/401/06
2006.02.23 określenia warunków udzielania pomocy w zakresie dożywiania
XXXVII/402/06
2006.02.23 zmiany Uchwały dot. utworzenia zakładu budżetowego p.n. "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji"
XXXVIII/403/06
2006.03.28 zmiany budżetu na 2006 rok
XXXVIII/404/06
2006.03.28 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
uchylenia uchwały nr XXXVII/396/06 z dnia 23 lutego 2006r. O zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
2006.03.28
XXXVIII/405/06
Gospdoarki Wodnej
XXXVIII/406/06
2006.03.28 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
uchylenia uchwały nr XXXVII/397/06 z dnia 23 lutego 2006r. O zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
2006.03.28
XXXVIII/407/06
Gospdoarki Wodnej
XXXVIII/408/06
2006.03.28 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXXVIII/409/06
2006.03.28 wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
zmiany uchwały nr XXXV/378/05 z dnia 29 listopada 2005r. W sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym oraz przetargu
2006.03.28
XXXVIII/410/06
ustnego nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy Zebrzydowice
2006.03.28
XXXVIII/411/06

XXXVIII/412/06
XXXVIII/413/06
XXXIX/414/06
XXXIX/415/06
XXXIX/416/06
XXXIX/417/06
XXXIX/418/06
XL/419/06
XL/420/06

zmiany uchwały nr XXVIII/298/05 z dnia 24 lutego 2005r. Dotyczącej ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na krytą
2006.03.28 pływalnię przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach oraz ustalenia cen biletów wstępu na sale gimnastyczne w szkołach, na siłownię w Zespole
Szkół w Kaczycach i Zebrzydowicach oraz na halę sportową w Zespole Szkół w Zebrzydowicach
2006.03.28 ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
2006.04.27 rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.
2006.04.27 zmiany budżetu na 2006 rok
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2005 rok, dla którego Gmina Zebrzydowice jest
2006.04.27
organizatorem
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2005 rok, dla której Gmina Zebrzydowice jest
2006.04.27
organizatorem
2006.04.27 przyjęcia nowego Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze oraz informacji o
2006.06.29
przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze
2006.06.29 procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2006.06.29

XL/421/06

zmiany uchwały nr IV/33/03 z dnia 27 lutego 2003r. W sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenie nieruchomości gruntowych oraz
ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, ze zmianą

szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Zebrzydowice oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
Uchwała w sprawie
XL/422/06
2006.06.29 zmiany budżetu na 2006 rok
XL/423/06
2006.06.29 zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego z dopłatą Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
XL/424/06
2006.06.29 zmiany uchwały nr XV/121/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. dot. tymczasowego targowiska
zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/365/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 1005 r. dot. ustalenia wysokości stawek
2006.06.29
XL/425/06
podatków i opłat lokalnych na 2006 rok
XL/426/06
2006.06.29 granic okręgów wyborczych, ustalenia ich numerów oraz ilości mandatów dla wyboru radnych do Rady Gminy Zebrzydowice
XL/427/06
2006.06.29 tworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz granic
XL/428/06
2006.06.29 sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zebrzydowice
XL/429/06
2006.06.29 zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
XL/430/06
2006.06.29 nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Otrębowskiej
XL/431/06
2006.06.29 nabycia na rzecz Gminy Zebrzydwoice nieruchomości położonej w Kaczycach na skrzyżowaniu ul. J. Matejki z ul. Świtezianki
XL/432/06
XL/433/06
XL/434/06
XL/435/06
XLI/436/06
XLI/437/06
XLI/438/06

XLI/439/06

2006.06.29 zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. J. Korczaka, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
2006.06.29
2006.06.29
2006.06.29
2006.08.31
2006.08.31
2006.08.31

porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie dot. służb patrolowych
zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Zebrzydowice
opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
zmiany budżetu na 2006 rok
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
zawarcia porozumienia na przekazanie środków pieniężnych jako dotacji celowej dla Miasta Jastrzębia Zdroju z przeznaczeniem na
2006.08.31 częściowe pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu
Zdroju

2006.08.31
XLI/440/06
XLI/441/06
XLI/442/06
XLI/443/06
XLI/444/06
XLI/445/06
XLI/446/06
XLI/447/06
XLI/448/06
XLI/449/06
XLII/450/06
XLII/451/06
XLII/452/06

zawarcia porozumienia na przekazanie środków pieniężnych jako dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na częściowe
pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

2006.08.31 wystąpienia do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Zebrzydowice mienia ogólnonarodowego - dróg.
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu i nieodpłatnie dwóch nieruchomości położonych w Marklowicach Górnych i
2006.08.31
Zebrzydowicach Dolnych
2006.08.31 zbycia nieruchomości położonej w Kaczycach
2006.08.31 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
2006.08.31 uchwalenia Statutu Sołectwa Kończyce Małe
2006.08.31 uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczyce
2006.08.31 uchwalenia Statutu Sołectwa Marklowice Górne
2006.08.31 uchwalenia Statutu Sołectwa Zebrzydowice Dolne
2006.08.31 uchwalenia Statutu Sołectwa Zebrzydowice Górne
2006.09.28 zmiany budżetu na 2006 rok
2006.09.28 założeń do budżetu Gminy na 2007 rok
przeznaczenia środków pieniężnych jako dotacji celowej dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów
2006.09.28
zadania pn. "Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 937 z DP S 2627 w m. Kończyce Małe"

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
XLII/453/06
XLII/454/06
XLII/455/06
XLII/456/06
XLII/457/06
XLII/458/06
XLIII/459/06
XLIII/460/06
XLIII/461/06
XLIII/462/06

Data podjęcia
2006.09.28
2006.09.28
2006.09.28
2006.09.28
2006.09.28
2006.09.28
2006.10.26
2006.10.26
2006.10.26
2006.10.26

XLIII/463/06

2006.10.26

XLIII/464/06
XLIII/465/06
XLIII/466/06
XLIII/467/06
XLIII/468/06
XLIII/469/06
I/1/06
I/2/06
I/3/06

2006.10.26
2006.10.26
2006.10.26
2006.10.26
2006.10.26
2006.10.26
2006.11.21
2006.11.21
2006.11.21

I/4/06
II/5/06

2006.11.21
2006.11.30
2006.11.30

II/6/06
II/7/06
II/8/06
II/9/06
II/10/06
II/11/06
II/12/06
II/13/06

2006.11.30
2006.11.30
2006.11.30
2006.11.30
2006.11.30

Uchwała w sprawie
przeznaczenia środków pieniężnych jako dotacji celowej dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów
zadania pn. "Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 937 z DP S 2646 w m. Zebrzydowice"
nadania statutu Urzędowi Gminy w Zebrzydowicach
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice położonej w Kaczycach poprzez ustanowienie na
niej służebności przechodu i przejazdu
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Marklowicach Górnych, stanowiącej
drogę - ul. Szkolną boczną
nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiej "Srebrnej Cieszynianki" za 2006 rok
zmiany Uchwały Nr XLI/442/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 sierpnia 2006r. W sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w
drodze zakupu i nieodpłatnie dwóch nieruchomości położonych w Marklowicach Górnych i Zebrzydowicach Dolnych
zmiany budżetu na 2006 rok
powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
powołania Pani Joanny Stawarczyk do prowadzenia rejestru instytucji kultury
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
o zmianie uchwały Nr XXVII/288/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Zebrzydowice na lata 2005 - 2010
o zmianie uchwały dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Kończyce Małe
o zmianie uchwały dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczyce
o zmianie uchwały dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Marklowice Górne
o zmianie uchwały dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Zebrzydowice Dolne
o zmianie uchwały dot. uchwalenia Statutu Sołectwa Zebrzydowice Górne
udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Grzegorzowi Zieleckiemu
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
powołania komisji Rady Gminy Zebrzydowice
udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice do dokonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Zebrzydowice.
zmiany budżetu na 2006 rok
zabezpieczenia w budżecie na 2007 rok środków finansowych na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły oraz ośrodka umożliwiającego
realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/392/05 Rady Gminy Zebrzydowice z
dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie programu wspłpracy na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 rok
podatku od posiadania psów na 2007 rok
zwolnień w podatku rolnym w 2007 roku
zwolnień w podatku rolnym w 2007 roku gruntów zajętych pod drogi
zwolnień w podatkach lokalnych w 2007 roku

2006.11.30 zwolnień w podatku od nieruchomości w 2007 roku dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Zebrzydowice
2006.11.30 wysokości opłaty administracyjnej

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
II/14/06
2006.11.30
III/15/06
2006.12.28
III/16/06
2006.12.28
III/17/06
2006.12.28
III/18/06

2006.12.28

III/19/06

2006.12.28

III/20/06
III/21/06
III/22/06
III/23/06
III/24/06
III/25/06
III/26/06
III/27/06
III/28/06
III/29/06
IV/30/07
IV/31/07
IV/32/07
IV/33/07

2006.12.28
2006.12.28
2006.12.28
2006.12.28
2006.12.28
2006.12.28
2006.12.28
2006.12.28
2006.12.28
2006.12.26
2007.03.01
2007.03.01
2007.03.01
2007.03.01
2007.03.01

IV/34/07
IV/35/07
IV/36/07
V/37/07
V/38/07
V/39/07

2007.03.01
2007.03.01
2007.03.29
2007.03.29
2007.03.29

Uchwała w sprawie
przyjęcia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny
uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2007
zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2007 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zebrzydowice.
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych, stanowiącej
odcinek drogi gminnej - ul. Botanicznej
udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa śląskiego na wykonanie remontu chodnika w ciągu DW 937 w miejscowości
Zebrzydowice i Kończyce Małe
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2007
programu współpracy na 2007 rok z organmizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
ustalenia diet dla radnych
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
zmiany Uchwały Nr I/3/06 z dnia 21 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji Rady Gminy Zebrzydowice
zmiany budżetu na 2007 rok
zwolnień od podatku od nieruchomości
o zmianie Uchwały Nr XLI/437/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
o zmianie uchwały Nr XXVII/288/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Zebrzydowice na lata 2005 - 2010
o zmianie uchwały Nr XXVIII/298/05 z dnia 24 lutego 2005r. W sprawie ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na
krytą pływalnię przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach oraz ustalenia cen biletów wstępu na sale gimnastyczne w szkołach, na siłownię w
Zespole Szkół w Kaczycach i Zebrzydowicach oraz na halę sportową w Zespole Szkół w Zebrzydowicach
zawarcia porozumień z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie
o zmianie uchwały Nr III/28/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia
nauczycieli określonych w art.. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
zmiany budżetu na 2007 rok
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia
2007.03.29

V/40/07
2007.03.29
V/41/07
V/42/07
V/43/07

2007.03.29
2007.03.29
2007.03.29

V/44/07
V/45/07
V/46/07
V/47/07
V/48/07
VI/49/07
VI/50/07
VI/51/07
VI/52/07
VI/53/07
VI/54/07
VI/55/07
VI/56/07
VII/57/07
VII/58/07
VII/59/07
VII/60/07
VII/61/07
VII/62/07
VII/63/07
VIII/64/07
VIII/65/07
VIII/66/07

2007.03.29
2007.03.29
2007.03.29
2007.03.29
2007.04.26
2007.04.26
2007.04.26
2007.04.26
2007.04.26
2007.04.26
2007.04.26
2007.04.26
2007.05.31
2007.05.31
2007.05.31
2007.05.31
2007.05.31
2007.05.31
2007.05.31
2007.06.28
2007.06.28
2007.06.28

Uchwała w sprawie
zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowwego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizacji
zadania p.n. "Zagospodarowanie terenów przyszkolnych w Kaczycach i Zebrzydowicach na potrzeby rekreacji dziecięcej - budowa
ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz upoważnienia Wójta Gminy Zebrzydowice do
zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy na wydatki nieinwestycyjne
zabezpieczenia środków niezbędnych do zapewnienia wykonalności finansowej projektu p.n. "Zagospodarowanie terenów przyszkolnych w
Kaczycach i Zebrzydowicach na potrzeby rekreacji dziecięcej - budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą" w I i II kwartale jego rzeczowej realizacji w związku ze zgłoszeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
zabezpieczenia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: "Budowa przyszkolnego, piłkarskiego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy
Zespole Szkół w Kaczycach" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
zasad podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2007
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłaty, jak
również trybu ich pobierania
ustalenia stawek czynszu
zatwierdzenia Raportu z Planu Gospodarki Odpadami Gminy Zebrzydowice
powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2006 rok, dla którego Gmina Zebrzydowice jest
organizatorem
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2006 rok, dla której Gmina Zebrzydowice jest
organizatorem
zmiany budżetu na 2007 rok
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
podpisania porozumienia dotyczącego przygotowania Programu Rozwoju Subregionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice poszerzenia drogi - ul. Słowiczej w Zebrzydowicach
zmiany budżetu na 2007 rok
zasad podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2007
cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice
cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice
nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - ul. Dębowej bocznej w Marklowicach Górnych
zmiany Uchwały Nr I/3/06 z dnia 21 listopada 2006r. dot.powołania komisji Rady Gminy Zebrzydowice
udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Śląskiego na wykonanie remontu chodnika w ciągu DW 937 w miejscowości
Zebrzydowice
zmiany budżetu na 2007 rok
zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
VIII/67/07
VIII/68/07
VIII/69/07
VIII/70/07
VIII/71/07
VIII/72/07
VIII/73/07
VIII/74/07
VIII/75/07
VIII/76/07
IX/77/07
IX/78/07
IX/79/07
IX/80/07
IX/81/07
IX/82/07
X/83/07
X/84/07
XI/85/07
XI/86/07
XI/87/07
XI/88/07
XI/89/07
XI/90/07
XI/91/07
XI/92/07
XI/93/07
XI/94/07
XI/95/07
XI/96/07
XI/97/07
XI/98/07
XII/99/07
XII/100/07
XII/101/07
XII/102/07

Data podjęcia

Uchwała w sprawie

2007.06.28 zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego
2007.06.28
2007.06.28
2007.06.28
2007.06.28
2007.06.28
2007.06.28
2007.06.28
2007.06.28
2007.06.28
2007.08.30
2007.08.30
2007.08.30
2007.08.30
2007.08.30
2007.08.30
2007.09.13
2007.09.13
2007.10.25
2007.10.25
2007.10.25
2007.10.25
2007.10.25
2007.10.25
2007.10.25
2007.10.25
2007.10.25
2007.10.25
2007.10.25
2007.10.25
2007.10.25
2007.10.25
2007.11.29
2007.11.29
2007.11.29
2007.11.29

zmiany Uchwały własnej Nr XXXI/319/05 z dnia 28 czerwca 2005 r.
określenia rodzajów przyznawanych świadczeń na pomoc zdrowotrną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
zmiany Statutu Gminy Zebrzydowice
zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
zniesienia ochrony drzewa - dębu szypułkowego w Kaczycach ustanowionego pomnikiem przyrody
nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - poszerzenia ul. Jesionowej w Zebrzydowicach
nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - ul. Jutrzenki bocznej oraz poszerzenia ul. Wałowej w Zebrzydowicach
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zmiany budżetu na 2007 rok
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007 - 2012
wygaśnięcia mandatu radnego Pana Leona Józefa Kopca z okręgu wyborczego nr 4 Zebrzydowice
zmiany Uchwały Nr I/3/06 z dnia 21 listopada 2006 r. dot. powołania komisji Rady Gminy Zebrzydowice
zmiany budżetu na 2007 rok
zmiany uchwały dot. tworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz granic
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zmiany budżetu na 2007 rok
wysokości stawek podatków lokalnych na 2008 rok
zwolnień w podatkach lokalnych w 2008 roku
zwolnień w podatku rolnym w 2008 roku
zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2008 roku
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 rok
stawek opłaty targowej na 2008 rok
opłaty od posiadania psów na 2008 rok
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu nieruchomości pod przepompownię ścieków w Kaczycach oraz pod drogi gminne w
Zebrzydowicach i Kończycach Małych
zmiany uchwały Nr V/45/07 z dnia 29 marca 2007 r. dot. ustalenia stawek czynszu
aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Zebrzydowice
nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiej "Srebrnej Cieszynianki" za 2007 rok
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie
zmiany budżetu na 2007 rok
przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Zebrzydowice.
Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
Uchwała w sprawie
XII/103/07
2007.11.29 przyjęcia Gminnego Programu Bezpieczeństwa pn. "Razem - znaczy bezpieczniej"
XII/104/07
2007.11.29 przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych - obszar po zlikwidowanej KWK "Morcinek"
XII/105/07
2007.11.29 reprezentowania Gminy Zebrzydowice w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
2007.11.29

powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku

2007.11.29

powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku

XII/106/07

XII/107/07
XIII/108/07
XIII/109/07
XIII/110/07
XIII/111/07
XIII/112/07
XIII/113/07
XIII/114/07
XIII/115/07
XIII/116/07
XIII/117/07
XIII/118/07
XIII/119/07
XIII/120/07
XIII/121/07
XIII/122/07
XIII/123/07
XIV/124/08
XIV/125/08
XIV/126/08
XIV/127/08
XIV/128/08
XIV/129/08
XV/130/08
XV/131/08
XV/132/08

2007.12.28
2007.12.28
2007.12.28
2007.12.28
2007.12.28
2007.12.28
2007.12.28
2007.12.28
2007.12.28
2007.12.28
2007.12.28
2007.12.28
2007.12.28
2007.12.28
2007.12.28
2007.12.28
2008.01.31
2008.01.31
2008.01.31
2008.01.31
2008.01.31
2008.01.31
2008.02.28
2008.02.28
2008.02.28

zmiany budżetu na 2007 rok
wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na 2008 rok
zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2008 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przystąpienia do realizacji projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach"
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
zmiany uchwały Nr XXVIII/298/05 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie: ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na
obiekty sportowe gminy Zebrzydowice
zasad podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2008
regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice poszerzenia drogi - ul. J. Kochanowskiego bocznej w Zebrzydowicach
zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2008
zmiany Uchwały Nr I/3/06 z dnia 21 listopada 2006 r. dot. powołania komisji Rady Gminy Zebrzydowice
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach
programu współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
o zmianie uchwały Nr XXVII/288/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Zebrzydowice na lata 2005 - 2010
o zmianie uchwały Nr XIII/117/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia
nauczycieli okeślonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Zebrzydowice
zawarcia porozumienia z Gminą Godów i Petrovice u Karvine
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
Uchwała w sprawie
XV/133/08
2008.02.28 zmiany budżetu na 2008 rok
XV/134/08
2008.02.28 nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu ujęcia wody pitnej w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej
przejęcia przez Gminę Zebrzydowice zadłużenia z tytułu pożyczki nr 17/2007/91/GW/zw/P z dnia 14.02.2007r. udzielonej przez Wojewódzki
2008.02.28
XV/135/08
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pani Sylwii Gremlik - Ochodek
XV/136/08
2008.02.28 wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
XV/137/08
2008.02.28 udzielenia pomocy finansowej Gminie Skoczów
XV/138/08
2008.02.28 nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice - w drodze zamiany - gruntów pod przedłużenie ul. Małej w Kaczycach
XV/139/08
2008.02.28 nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice odcinka drogi - ul. Zakątek Leśny w Kaczycach
XV/140/08
2008.02.28 nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - odcinka ul. Stawowej w Zebrzydowicach
XV/141/08
2008.02.28 nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - odcinka ul. Stromej w Zebrzydowicach
XV/142/08
2008.02.28 nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - ul. Tuwima bocznej w Kaczycach
XV/143/08
2008.02.28 nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - ul. Świtezianki bocznej w Kończycach Małych
nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice gruntu pod drogi gminne - skrzyżowanie ul. Dębowej z ul. Dębową boczną w
2008.02.28
XV/144/08
Marklowicach Górnych
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice gruntów niezbędnych gminie, w związku z przebudową mostu na cieku Pielgrzymówka, w ciągu drogi
2008.02.28
XV/145/08
gminnej - ul. Chabrowej w Zebrzydowicach
XV/146/08
2008.02.28 nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu drogi - odcinka ul. Rolnej w Kończycach Małych
XVI/147/08
2008.03.27 zmiany budżetu na 2008 rok
XVI/148/08
2008.03.27 zmiany budżetu na 2008 rok
XVI/149/08
2008.03.27 przejęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia
XVI/150/08
2008.03.27 zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie
XVI/151/08
2008.03.27 przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zebrzydowice"
przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
2008.03.27
XVI/152/08
Zebrzydowice"
XVI/153/08
2008.03.27 przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice"
programu współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności
2008.03.27
XVI/154/08
pożytku publicznego i o wolontariacie
XVII/155/08
2008.04.30 rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2007 rok, dla którego Gmina Zebrzydowice jest
2008.04.30
XVII/156/08
organizatorem
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2007 rok, dla której Gmina Zebrzydowice jest
2008.04.30
XVII/157/08
organizatorem
XVII/158/08
2008.04.30 zmiany budżetu na 2008 rok
XVII/159/08
2008.04.30 wyposażenia w majątek Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
XVII/160/08
2008.04.30 zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
XVII/161/08
2008.04.30 przystąpienia do realizacji projektu "Pomagając innym pomagamy sobie"
XVII/162/08
2008.04.30 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaczyce na lata 2008 - 2014
XVII/163/08
2008.04.30 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kończyce Małe na lata 2008 - 2014
XVII/164/08
2008.04.30 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marklowice Górne na lata 2008 - 2014
XVII/165/08
2008.04.30 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zebrzydowice na lata 2008 - 2014

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
XVIII/166/08
2008.05.29
XVIII/167/08
2008.05.29
XVIII/168/08
2008.05.29
XVIII/169/08
2008.05.29
XVIII/170/08
XVIII/171/08
XVIII/172/08
XVIII/173/08
XVIII/174/08
XVIII/175/08
XVIII/176/08
XVIII/177/08
XIX/178/08
XIX/179/08
XIX/180/08
XIX/181/08
XIX/182/08
XIX/183/08
XIX/184/08
XIX/185/08
XIX/186/08
XX/187/08
XX/188/08
XX/189/08
XXI/190/08
XXI/191/08
XXI/192/08
XXI/193/08
XXI/194/08
XXI/195/08

2008.05.29
2008.05.29
2008.05.29
2008.05.29
2008.05.29
2008.05.29
2008.05.29
2008.05.29
2008.06.26
2008.06.26
2008.06.26
2008.06.26
2008.06.26
2008.06.26
2008.06.26
2008.06.26
2008.06.26
2008.07.15
2008.07.15
2008.07.15
2008.08.28
2008.08.28
2008.08.28
2008.08.28
2008.08.28
2008.08.28

Uchwała w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zmiany budżetu na 2008 rok
przekazania środków finansowych Policji na zakup samochodu
powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zebrzydowicach
utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania z udziałem Gminy Zebrzydowice jako członka zwyczajnego oraz
udzielenia umocowania przedstawicielowi Gminy do jej reprezentowania i składania oświadczeń woli
zmiany uchwały Nr V/45/07 z dnia 29 marca 2007 r. dot. ustalenia stawek czynszu
ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na boisko sportowe przy Zespole Szkół w Kaczycach
zmiany Uchwały Nr XV/142/08 z dnia 28 lutego 2008r. dotyczącej nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - ul. Tuwima
bocznej w Kaczycach
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice
cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice
stanowiska gminy dot. reformy programowej oświaty
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania p.n.
"Przebudowa układu komunikacyjnego w Zebrzydowicach - odcinek ul. Orzeszkowej i ul. Kasztanowej"
zmiany budżetu na 2008 rok
zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
odwołania Skarbnika Gminy Zebrzydowice
powołania Skarbnika Gminy Zebrzydowice
zmiany Uchwały Nr XXXXI/331/02 z dnia 06 września 2002r. dot. uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy
postawienia w stan likwidacji Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko - Biała na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Ściana pamięci poświęcona więźniom i
ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia"
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze działania
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
zmiany budżetu na 2008 rok
przejęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia
udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Śląskiego na wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 937 (ul.
Jagiellońska) z drogą powiatową S 2627 (ul. Korczaka) w Kończycach Małych
zmiany budżetu na 2008 rok
zawarcia porozumienia z Gminą Cieszyn o powierzenie wykonywania zadań z zakresu doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego
nauczycieli o wymiarze ponadlokalnym.
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice
położonej w miejscowości Zebrzydowice Panu Krzysztofowi Walica na cele prowadzonej działalności gospodarczej
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice położonej w miejscowości Marklowice Górne
poprzez ustanowienie na niej służebności przechodu i przejazdu

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

2008.08.28
XXI/196/08
XXII/197/08

2008.09.25
2008.09.25

XXII/198/08
XXII/199/08
XXII/200/08
XXIII/201/08
XXIII/202/08
XXIII/203/08
XXIII/204/08
XXIII/205/08
XXIII/206/08
XXIII/207/08
XXIII/208/08
XXIII/209/08
XXIII/210/08
XXIII/211/08
XXIII/212/08
XXIII/213/08
XXIII/214/08
XXIV/215/08

2008.09.25
2008.09.25
2008.10.30
2008.10.30
2008.10.30
2008.10.30
2008.10.30
2008.10.30
2008.10.30
2008.10.30
2008.10.30
2008.10.30
2008.10.30
2008.10.30
2008.10.30
2008.10.30
2008.11.11
2008.11.11

XXIV/216/08
2008.11.11
XXIV/217/08
XXV/218/08
XXV/219/08
XXV/220/08
XXV/221/08

2008.12.30
2008.12.30
2008.12.30
2008.12.30

Uchwała w sprawie
zmiany dwóch uchwał tj. Uchwały Nr XXIV/248/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie podpisania umowy o
rekompensacie dla Gminy Zebrzydowice w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu działalności górniczej, realizowanej przez Kopalnię CSM, w
górniczej strefie ochronnej, w okresie od 2006r. do 2010r. oraz Uchwały Nr XXXVI/394/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIV/248/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie podpisania umowy o rekompensacie dla Gminy
Zebrzydowice w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu działalności górniczej, realizowanej przez Kopalnię CSM, w górniczej strefie ochronnej, w
okresie od 2006r. do 2010r.
zmiany budżetu na 2008 rok
zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów
i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela
nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiej "Srebrnej Cieszynianki" za 2008 rok
udzielenia upoważnienia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań wobec dłużników
alimentacyjnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
zmiany budżetu na 2008 rok
wysokości stawek podatków lokalnych na 2009 rok
zwolnień w podatkach lokalnych w 2009 roku
zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2009 roku
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok
wysokości stawek opłaty targowej na 2009 rok
opłaty od posiadania psów na 2009 rok
przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
zawarcia umowy o współpracy z miastem Karvina
nadania nazwy ulicy w Zebrzydowicach
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2009
zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
wpisania do Księgi Zasłużonych Gminy Zebrzydowice
wpisania do Księgi Zasłużonych Gminy Zebrzydowice
zmiany budżetu na 2008 rok
zgłoszenia wniosku do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 realizacji zadania p.n.
"Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej i Dębowej w Marklowicach Górnych" oraz zapewnienia współfinansowania zadania ze środków budżetu
gminy
zgłoszenia wniosku do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 realizacji zadania p.n. "Remont
nawierzchni drogi gminnej ul. Świtezianki w Kończycach Małych łączącej DW 937 z drogą powiatową 2616S" oraz zapewnienia
współfinansowania zadania ze środków budżetu gminy
zmiany budżetu na 2008 rok
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2009
zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2009 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
Uchwała w sprawie
XXV/222/08
2008.12.30 wyposażenia w majątek Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Zebrzydowice za udział w
2008.12.30
XXV/223/08
działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
zmiany Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia
2008.12.30 nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią
XXV/224/08
inaczej z późniejszymi zmianami
XXV/225/08
2008.12.30 nadania nazwy ulicy Pierwiosnków w Zebrzydowicach
XXV/226/08
2008.12.30 zasad podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2009
XXV/227/08
2008.12.30 regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia
2008.12.30
XXV/228/08
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
2008.12.30
XXV/229/08
zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zebrzydowice.
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
2008.12.30
XXV/230/08
na rok 2009
o zmianie uchwały Nr XXVII/288/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
2008.12.30
XXV/231/08
Zebrzydowice na lata 2005 - 2010
XXV/232/08
2008.12.30 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
XXVI/233/09
2009.02.26 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XXVI/234/09
2009.02.26 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoarki Wodnej
XXVI/235/09
2009.02.26 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoarki Wodnej
XXVI/236/09
2009.02.26 zmiany budżetu na 2009 rok
wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Zebrzydowice za udział w
2009.02.26
XXVI/237/09
działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków cęściowego lub całkowitego
2009.02.26
XXVI/238/09
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
XXVI/239/09
2009.02.26 zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie
XXVI/240/09
2009.02.26 utworzenia Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej
utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Rybacka z udziałem Gminy Zebrzydowice jako członka zwyczajnego oraz
2009.02.26
XXVI/241/09
udzielenia umocowania przedstawicielowi Gminy do jej reprezentowania i składania oświadczeń woli
XXVI/242/09
2009.02.26 zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Zebrzydowice na lata 2008 - 2014
XXVI/243/09
2009.02.26 zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Marklowice Górne na lata 2008 - 2014
XXVI/244/09
2009.02.26 regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
XXVI/245/09
2009.02.26 określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
XXVII/246/09
2009.03.26 zmiany budżetu na 2009 rok
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację zadania p.n.: "Remont drogi powiatowej nr 2627 S ul. Korczaka w
2009.03.26
XXVII/247/09
Kończycach Małych na odcinku ok.. 1700 mb"
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu bojowego GCBA dla Komendy
2009.03.26
XXVII/248/09
Powiatowej PSP w Cieszynie
XXVII/249/09
2009.03.26 zmiany uchwały Nr V/45/07 z dnia 29 marca 2007 r. dot. ustalenia stawek czynszu

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia
2009.03.26

XXVII/250/09
XXVII/251/09
XXVII/252/09
XXVII/253/09
XXVII/254/09
XXVII/255/09
XXVII/256/09
XXVII/257/09
XXVIII/258/09
XXVIII/259/09
XXVIII/260/09
XXVIII/261/09
XXVIII/262/09
XXVIII/263/09
XXVIII/264/09

XXVIII/265/09
XXVIII/266/09
XXVIII/267/09
XXIX/268/09
XXIX/269/09
XXIX/270/09
XXIX/271/09
XXIX/272/09
XXIX/273/09
XXX/274/09
XXX/275/09
XXX/276/09

Uchwała w sprawie
zmiany Uchwały Nr XV/145/08 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice gruntów
niezbędnych gminie, w związku z przebudową mostu na cieku Pielgrzymówka, w ciągu drogi gminnej - ul. Chabrowej w Zebrzydowicach

2009.03.26 nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice - w drodze zamiany - gruntów pod drogę, odcinek ul. Żródlanej w Kończycach Małych
2009.03.26 zbycia nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17, zabudowanej budynkiem byłej przychodni zdrowia
zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zebrzydowicach przy ul. Poprzecznej 2a, zabudowanej
2009.03.26
wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym na rzecz aktualnego najemcy lokalu w tym budynku
zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w
2009.03.26
Zebrzydowicach i Kaczycach
2009.03.26 zmiany uchwały Nr XVII/164/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dot. Planu Odnowy Miejscowości Marklowice Górne na lata 2008 - 2014
2009.03.26 zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
2009.03.26 zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kończycach Małych
2009.04.23 rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2008 rok, dla którego Gmina Zebrzydowice jest
2009.04.23
organizatorem
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2008 rok, dla której Gmina Zebrzydowice jest
2009.04.23
organizatorem
zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania p.n. "Budowa
2009.04.23
Sali gimnastycznej z zapleczem w Kończycach Małych"
2009.04.23 zmiany budżetu na 2009 rok
2009.04.23 zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
2009.04.23 regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Zebrzydowice
o zmianie uchwały Nr XXII/198/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie: zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych
2009.04.23
prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i
wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
zmiany uchwały Nr XL/426/06 z dnia 29 czerwca 2006r. dot. granic okręgów wyborczych, ustalenia ich numerów oraz ilości mandatów dla
2009.04.23
wyboru radnych do Rady Gminy Zebrzydowice
2009.04.23 zmiany uchwały Nr XL/427/06 z dnia 29 czerwcva 2006r. dot. tworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz granic
2009.05.28 zmiany budżetu na 2009 rok
2009.05.28 zmiany Statutu Gminy Zebrzydowice
zmiany Uchwały Nr XXVIII/298/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia
2009.05.28
cen biletów wstępu na obiekty sportowe gminy Zebrzydowice
2009.05.28 ustalenia ceny za 1m3 ścieków bytowych dowożonych do punktu zlewnego z terenu Gminy Zebrzydowice
2009.05.28 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2009.05.28 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice
zawarcia porozumienia z Gminą Pawłowice na realizację zadania p.n. "Usprawnienie układu komunikacyjnego polegającego na poszerzeniu
2009.06.25
ul. Chabrowej w rejonie skrzyżowania z ul. ks. A. Janusza w Zebrzydowicach"
2009.06.25 zmiany budżetu na 2009 rok
2009.06.25 zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
XXX/277/09
XXX/278/09
XXX/279/09
XXX/280/09
XXX/281/09
XXX/282/09
XXX/283/09
XXX/284/09
XXXI/285/09
XXXI/286/09
XXXI/287/09
XXXI/288/09

Data podjęcia
2009.06.25
2009.06.25
2009.06.25
2009.06.25
2009.06.25
2009.06.25
2009.06.25
2009.06.25
2009.08.27
2009.08.27
2009.08.27
2009.08.27
2009.08.27

XXXI/289/09
XXXI/290/09
XXXI/291/09
XXXI/292/09
XXXI/293/09
XXXI/294/09
XXXII/295/09
XXXII/296/09
XXXII/297/09
XXXII/298/09
XXXII/299/09
XXXII/300/09
XXXIII/301/09

2009.08.27
2009.08.27
2009.08.27
2009.08.27

Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zebrzydowice umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia
inwestycyjnego p.n.: "Budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej z zapleczem w Kończycach Małych"
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
o zmianie uchwały Nr XXV/226/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i
dokształcania zawodowego na uczycieli na rok 2009
zmiany uchwały Nr XXVI/244/09 Rady Gminy w Zebrzydowicach z dnia 26 lutego 2009r. W sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania
składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art.. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
zmiany uchwały Nr XX/212/04 z dnia 24 czerwca 2004r. dot. Programu Ochrony Środowiska Gminy Zebrzydowice
zaopiniowania uchwały Rady Miasta Ruda Śląska dot. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela
zmiany budżetu na 2009 rok
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
powierzenia Miastu Cieszyn zadania w zakresie zorganizowania nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Kościele
Zielonoświątkowców Zbór "ELIM" w Cieszynie
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice położonej w miejscowości Zebrzydowice, poprzez
ustanowienie na niej służebności przechodu i przejazdu
zmiany Uchwały Nr XXVII/253/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości
położonej w Zebrzydowicach przy ul. Poprzecznej 2a, zabudowanej wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, na rzecz
aktualnego najemcy lokalu w tym budynku
zmiany Uchwały Nr XXVIII/298/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia
cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne gminy Zebrzydowice
nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice drogi - ul. Tuwima bocznej w Kaczycach
utworzenia Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Rybacka z udziałem Gminy Zebrzydowice, jako członka zwyczajnego oraz udzielenia
umocowania przedstawicielowi Gminy Zebrzydowice do jej reprezentowania i składania oświadczeń woli
zmiany uchwały Nr XVII/164/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dot. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marklowice Górne na lata 2008 2014

2009.08.27 zmiany uchwały Nr XVII/165/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dot. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zebrzydowice na lata 2008 - 2014
2009.09.24
2009.09.24
2009.09.24
2009.09.24
2009.09.24
2009.09.24
2009.10.29

zmiany uchwały Nr XXVI/233/09 z dnia 26 lutego 2009r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
zmiany uchwały Nr XXVI/234/09 z dnia 26 lutego 2009r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
zmiany budżetu na 2009 rok
zaliczenia drogi - ul. G. Morcinka w Kaczycach do kategorii dróg gminnych
zgłoszenia wniosku do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 realizacji zadania p.n. "Przebudowa
odcinka ulicy Morcinka w Kaczycach" oraz zapewnienia współfinansowania zadania ze środków budżetu gminy
nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiej "Srebrnej Cieszynianki" za 2009 rok
zmiany budżetu na 2009 rok

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
XXXIII/302/09
XXXIII/303/09

Data podjęcia
2009.10.29
2009.10.29
2009.10.29

XXXIII/304/09
XXXIII/305/09
XXXIII/306/09
XXXIII/307/09
XXXIII/308/09
XXXIII/309/09
XXXIII/310/09
XXXIII/311/09
XXXIII/312/09
XXXIII/313/09
XXXIII/314/09
XXXIV/315/09
XXXIV/316/09
XXXIV/317/09
XXXIV/318/09
XXXIV/319/09
XXXIV/320/09
XXXIV/321/09
XXXIV/322/09
XXXV/323/10
XXXV/324/10
XXXV/325/10
XXXV/326/10
XXXV/327/10
XXXV/328/10
XXXVI/329/10
XXXVI/330/10
XXXVI/331/10

2009.10.29
2009.10.29
2009.10.29
2009.10.29
2009.10.29
2009.10.29
2009.10.29
2009.10.29
2009.10.29
2009.10.29
2009.11.26
2009.11.26
2009.11.26
2009.11.26
2009.11.26
2009.11.26
2009.11.26
2009.11.26
2010.01.05
2010.01.05
2010.01.05
2010.01.05
2010.01.05
2010.01.05
2010.02.25
2010.02.25
2010.02.25

Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zebrzydowice umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia
inwestycyjnego p.n.: "Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej z zapleczem w Kończycach Małych"
zawarcia porozumienia z Powiatem Cieszyńskim
zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Zebrzydowice a następującymi gminami: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Skoczów,
Strumień, Pawłowice, w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy PO RYBY 2007-2013 - oś priorytetowa 4 Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
udzielenia pomocy finansowej Gminie Skoczów
wysokości stawek podatków lokalnych na 2010 rok
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
zwolnień w podatkach lokalnych w 2010 roku
zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2010 roku
wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok
opłaty od posiadania psów na 2010 rok
zmiany Uchwały Nr XIV/128/08 z dnia 31 stycznia 2008r. W sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju
sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Zebrzydowice
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2010
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
uchylenia Uchwały Nr XXXI/286/09 z dnia 27 sierpnia 2009r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
zmiany budżetu na 2009 rok
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
zmiany Uchwały Nr V/45/07 z dnia 29 marca 2007 r. dotyczącej stawek czynszu
zmiany Uchwały Nr XXVIII/264/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Zebrzydowice
zasad podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2010
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok
zgłoszenia do programu zadań na drogach wojewódzkich
zaopiniowania uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach dot. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51
zmiany Uchwały Nr XXVIII/298/05 z dnia 24 lutego 2005r. dotyczącej ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na
obiekty sportowe i rekreacyjne gminy Zebrzydowice
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację zadania p.n.: "Remont drogi powiatowej nr 2627 S ul. Korczaka w
Kończycach Małych - II etap"

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie
zgłoszenia wniosku o przyznanie pomocy dla operacji p.n. "Remont Domu Ludowego w Kaczycach" w ramach działania 313, 322, 323
"Odnowa i rozwój wsi" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
zgłoszenia wniosku o przyznanie pomocy dla zadania p.n. "Adaptacja poddasza remizy OSP w Zebrzydowicach" w ramach działania 4.1/413
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Lokalna Grupa Działania
"Cieszyńska Kraina"
zgłoszenia wniosku o przyznanie pomocy dla zadania p.n. "Budowa oświetlenia przy ul. Korczaka w Kończycach Małych" w ramach działania
4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Lokalna Grupa Działania
"Cieszyńska Kraina"
zawarcia umowy o współpracy z Gminą Kysucky Lieskovec /Słowacja/
zawarcia umowy o współpracy z Gminą Vel'ke Rovne /Słowacja/
zmiany Uchwały Nr XXVIII/298/05 z dnia 24 lutego 2005r. dotyczącej ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na
obiekty sportowe i rekreacyjne gminy Zebrzydowice
nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu drogi - odcinka ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych
zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach
zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach
zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie

XXXVI/332/10

2010.02.25

XXXVI/333/10

2010.02.25

XXXVI/334/10

2010.02.25

XXXVI/335/10
XXXVI/336/10

2010.02.25
2010.02.25

XXXVI/337/10

2010.02.25

XXXVI/338/10
XXXVI/339/10
XXXVI/340/10
XXXVII/341/10
XXXVII/342/10
XXXVII/343/10
XXXVII/344/10

2010.02.25
2010.02.25
2010.02.25
2010.03.25
2010.03.25
2010.03.25
2010.03.25

XXXVII/345/10

2010.03.25 nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny i zakupu drogi - łącznika ul. Agrestowej z ul. Owocową w Zebrzydowicach

XXXVII/346/10
XXXVIII/347/10

2010.03.25 rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice
2010.04.22 rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2009 rok, dla którego Gmina Zebrzydowice jest
2010.04.22
organizatorem
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2009 rok, dla której Gmina Zebrzydowice jest
2010.04.22
organizatorem
uchylenia Uchwały Nr XXXVII/342/10 z dnia 25 marca 2010r. Dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
2010.04.22
Środowiska i Gospodarki Wodnej
2010.04.22 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/343/10 z dnia 25 marca 2010r. Dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
2010.04.22
Środowiska i Gospodarki Wodnej
2010.04.22 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2010.04.22 zmiany budżetu na 2010 rok
zmiany Uchwały Nr XXVIII/298/05 z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na
2010.04.22
obiekty sportowe i rekreacyjne gminy Zebrzydowice
2010.04.22 stawek czynszu
2010.04.22 niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
zmiany Uchwały Nr XXXIII/313/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
2010.04.22
podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

XXXVIII/348/10
XXXVIII/349/10
XXXVIII/350/10
XXXVIII/351/10
XXXVIII/352/10
XXXVIII/353/10
XXXVIII/354/10
XXXVIII/355/10
XXXVIII/356/10
XXXVIII/357/10
XXXVIII/358/10

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie

XXXVIII/359/10

2010.04.22 zmiany uchwały Nr XVII/163/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. Dot. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kończyce Małe na lata 2008 - 2014

XXXVIII/360/10
XXXIX/361/10
XXXIX/362/10

2010.04.22 odmowy udzielenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu Gminy Zebrzydowice - Panu Andrzejowi Rojkowi
2010.05.27 zmiany budżetu na 2010 rok
2010.05.27 zaciągnięcia długoterminowego kredytu

XXXIX/363/10

2010.05.27 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

XXXIX/364/10

2010.05.27 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

XXXIX/365/10

2010.05.27

XXXIX/366/10

2010.05.27

XXXIX/367/10

2010.05.27

XXXIX/368/10
XXXIX/369/10
XL/370/10
XL/371/10

2010.05.27
2010.05.27
2010.06.24
2010.06.24

XL/372/10

2010.06.24

XL/373/10

2010.06.24

XL/374/10

2010.06.24

XL/375/10

2010.036.24

XL/376/10

2010.06.24

XLI/377/10
XLI/378/10
XLI/379/10
XLI/380/10
XLI/381/10

2010.08.26
2010.08.26
2010.08.26
2010.08.26
2010.08.26

XLI/382/10

2010.08.26

XLI/383/10

2010.08.26

XLI/384/10

2010.08.26

udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa chodnika - utwardzonego
pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych"
zmiany Uchwały Nr XXXIII/310/09 z dnia 29 października 2009 r. dotyczącej wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok
zmiany uchwały Nr XXVI/244/09 Rady Gminy w Zebrzydowicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania
składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art.. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
powołania doraźnej komisji Rady Gminy Zebrzydowice
zmiany budżetu na 2010r.
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice
określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
szczegółowych zasad trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Zebrzydowice oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych do
udzielania ulg
zmiany Uchwały Nr XXVIII/298/05 z dnia 24 lutego 2005r. dotyczącej ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na
obiekty sportowe i rekreacyjne gminy Zebrzydowice
zmiany uchwały Nr XVII/162/08 z dnia 30 kwietnia 2008r dot. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaczyce na lata 2008-2014
podjęcia działań zmierzających do nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice nieruchomości położonej przy ul. Kochanowskiego
28
w Zebrzydowicach
częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przystąpienia do realizacji inwestycji p.n. "Budowa boiska ORLIK w Zebrzydowicach" w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012"
zmiany budżetu na 2010 rok
wyposażenia w majątek Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
podpisania umowy o rekompensacie finansowej dla Gminy Zebrzydowice w Rzeczypospolitej Polskiej z racji działalności górniczej,
realizowanej przez Kopalnię CSM, w górniczej strefie ochronnej, w okresie od 2011r. do 2015r.
wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat i ostąpienia od obowiązku przetargowego trybu
jej zawarcia
wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat i ostąpienia od obowiązku przetargowego trybu
jej zawarcia

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat i ostąpienia od obowiązku przetargowego trybu
jej zawarcia
zmiany Uchwały Nr XXXIII/314/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zebrzydowicach
zmiany Uchwały Nr XXVIII/264/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Zebrzydowice, z późniejszymi zmianami
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowania w sprawach o
przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach
działalności statutowej tych organizacji
Regulaminu Gminnego Zespołu ds.. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

XLI/385/10

2010.08.26

XLI/386/10

2010.08.26

XLI/387/10

2010.08.26

XLI/388/10

2010.08.26

XLI/389/10

2010.08.26

XLI/390/10

2010.08.26

XLI/391/10

2010.08.26 zmiany uchwały Nr XVII/165/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dot. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zebrzydowice na lata 2008 - 2014

XLI/392/10
XLII/393/10
XLII/394/10
XLII/395/10
XLII/396/10
XLII/397/10
XLII/398/10
XLIII/399/10
XLIII/400/10
XLIII/401/10
XLIII/402/10
XLIII/403/10
XLIII/404/10
XLIII/405/10
XLIII/406/10
XLIII/407/10
XLIII/408/10

2010.08.26
2010.09.30
2010.09.30
2010.09.30
2010.09.30
2010.09.30
2010.09.30
2010.10.28
2010.10.28
2010.10.28
2010.10.28
2010.10.28
2010.10.28
2010.10.28
2010.10.28
2010.10.28
2010.10.28

XLIII/409/10

2010.10.28 zmiany Uchwały Nr XVI/151/08 z dnia 27 marca 2008r. Dot. zatwierdzenia "Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Zebrzydowice"

XLIII/410/10

2010.10.28

XLIII/411/10
XLIII/412/10
XLIII/413/10

zmiany uchwały Nr XVII/162/08 z dnia 30 kwietnia 2008r dot. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaczyce na lata 2008-2014
zmiany budżetu na 2010 rok
zawarcia porozumienia z Gminą Bielsko - Biała
ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
zmiany Uchwały Nr XXXVIII/356/10 z dnia 22 kwietnia 2010r. dot. stawek czynszu
nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiej "Srebrnej Cieszynianki" za 2010 rok
poparcia apelu Gminy Chybie
zmiany budżetu na 2010 rok
wysokości stawek podatków lokalnych na 2011 rok
zwolnień w podatkach lokalnych w 2011 roku
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2011 roku
wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok
opłaty od posiadania psów na 2011 rok
udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
zawarcia porozumienia z Powiatem Cieszyńskim
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem lokalu użytkowego na okres 1 roku

zmiany uchwały Nr XLI/378/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. dot. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
uchylenia uchwały Nr XII/104/07 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2007r. Dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu
2010.10.28
Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych - obszar po zlikwidowanej KWK "Morcinek"
2010.10.28 zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zebrzydowice
aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice oraz Miejscowego Planu
2010.10.28
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
Uchwała w sprawie
XLIII/414/10
2010.10.28 określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
XLIII/415/10
2010.10.28
publicznego i o wolontariacie na rok 2011
XLIII/416/10
2010.10.28 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
XLIII/417/10
2010.10.28 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
I/1/10
2010.11.30 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
I/2/10
2010.11.30 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
I/3/10
2010.11.30 powołania komisji Rady Gminy Zebrzydowice
udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice do dokonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
I/4/10
2010.11.30
Zebrzydowice
II/5/10
2010.12.02 diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
II/6/10
2010.12.02 ustalenia diet dla radnych
II/7/10
2010.12.02 ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
II/8/10
2010.12.02 przystąpienia Gminy Zebrzydowice do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
zmiany uchwały Nr XLII/395/10 z dnia 30 września 2010r. dot. ustalenia opłat zaświadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w
II/9/10
2010.12.02
Zebrzydowicach
II/10/10
2010.12.02 stanowiska gminy dot. objęcia opieką stomatologiczną mieszkańców Gminy Zebrzydowice
uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice w projektowanym obszarze
III/11/10
2010.12.21
górniczym "Bzie - Dębina 1 - Zachód"
III/12/10
2010.12.21 zmiany budżetu na 2010 rok
III/13/10
2010.12.21 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
III/14/10
2010.12.21 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2016
III/15/10
2010.12.21 uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2011
III/16/10
2010.12.21 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
III/17/10
2010.12.21 zmiany uchwały Nt XLIII/400/10 z dnia 28 października 2010r. dot. wysokości stawek podatków lokalnych na 2011 rok
zmiany uchwały Nr III/14/10 z dnia 21 grudnia 2010r. dot. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 IV/18/11
2011.01.27
2016
IV/19/11
2011.01.27 zmiany uchwały Nr III/15/10 z dnia 21 grudnia 2010r. dot. uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2011
IV/20/11
2011.01.27 zmiany uchwały Nr IV/31/07 z dnia 1 marca 2007r. dot. zwolnień w podatku od nieruchomości
wyrażenia zgody na zbycie, na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości
IV/21/11
2011.01.27
położonej w Zebrzydowicach, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, z przeznaczeniem na cele publiczne
zmiany uchwały Nr XXVI/244/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia
IV/22/11
2011.01.27
nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
IV/23/11
2011.01.27 podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2011
zmiany uchwały Nr XXII/198/08 z dnia 25 września 2008 r. dot. zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych
IV/24/11
2011.01.27
przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
dla stanowisk nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela
zmiany Uchwały Nr XXXIII/314/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
IV/25/11
2011.01.27
Zebrzydowicach

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
Uchwała w sprawie
IV/26/11
2011.01.27 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2017
zmiany uchwały Nr XLI/390/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w
IV/27/11
2011.01.27
Rodzinie
IV/28/11
2011.01.27 kierunków i działań Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gminy na lata 2011 - 2016
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
IV/29/11
2011.01.27
publicznego i o wolontariacie na rok 2011
IV/30/11
2011.01.27 ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
V/31/11
2011.03.31 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2016
V/32/11
2011.03.31 zmiany budżetu na rok 2011
zmiany uchwały Nr XXXIX/364/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 maja 2010r. Dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
V/33/11
2011.03.31
finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
V/34/11
2011.03.31 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zmiany uchwały Nr XLI/378/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. dot. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
V/35/11
2011.03.31
Gospodarki Wodnej
zaciągnięcia pożyczki oraz uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej na realizację zadania
V/36/11
2011.03.31 inwestycyjnego p.n. "Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą
wody pitnej"
V/37/11
2011.03.31 niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
zmiany uchwały Nr XXXV/374/05 z dnia 29 listopada 2005 roku dot. utworzenia zakładu budżetowego p.n. "Gminny Zakład Wodociągów i
V/38/11
2011.03.31
Kanalizacji"
V/39/11
2011.03.31 zwolnienia z obowiązku wpłacenia do budżetu gminy nadwyżki budżetowej
V/40/11
2011.03.31 uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/356/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie stawek czynszu.
zawarcia porozumienia o współpracy z Gminą Petrovice u Karvine /Czechy/ w ramach projektu planowanego do realizacji ze środków
V/41/11
2011.03.31
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
V/42/11
2011.03.31 zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2010 rok, dla którego Gmina Zebrzydowice jest
V/43/11
2011.03.31
organizatorem
zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2010 rok, dla której Gmina Zebrzydowice jest
V/44/11
2011.03.31
organizatorem
V/45/11
2011.03.31 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
V/46/11
2011.03.31 zawarcia umowy z Wodzisławskim Ośrodkiem Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży
VI/47/11
2011.05.03 wpisu do "Księgi Zasłużonych Gminy Zebrzydowice"
VI/48/11
2011.05.03 wpisu do "Księgi Zasłużonych Gminy Zebrzydowice"
VI/49/11
2011.05.03 wpisu do "Księgi Zasłużonych Gminy Zebrzydowice"
VII/50/11
2011.05.26 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2017
VII/51/11
2011.05.26 zmiany budżetu na 2011 rok
zmiany uchwały Nr V/34/11 z dnia 31 marca 2011r. dot. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
VII/52/11
2011.05.26
Wodnej
VII/53/11
2011.05.26 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
VII/54/11
2011.05.26 wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Zebrzydowice

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie

VII/55/11

2011.05.26 skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na rok 2011 w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie"

VII/56/11
VII/57/11
VII/58/11
VII/59/11
VIII/60/11
VIII/61/11

2011.05.26
2011.05.26
2011.05.26
2011.05.26
2011.06.30
2011.06.30

VIII/62/11

2011.06.30

VIII/63/11

2011.06.30

VIII/64/11

2011.06.30

VIII/65/11
VIII/66/11
VIII/67/11
VIII/68/11
VIII/69/11
VIII/70/11

2011.06.30
2011.06.30
2011.06.30
2011.06.30
2011.06.30
2011.06.30

VIII/71/11

2011.06.30

IX/72/11
IX/73/11

2011.09.28
2011.09.28

IX/74/11

2011.09.28

IX/75/11
IX/76/11
IX/77/11
IX/78/11

2011.09.28
2011.09.28
2011.09.28
2011.09.28

IX/79/11

2011.09.28

IX/80/11
IX/81/11
IX/82/11
X/83/11
X/84/11
X/85/11
X/86/11
X/87/11
X/88/11

2011.09.28
2011.09.28
2011.09.28
2011.10.27
2011.10.27
2011.10.27
2011.10.27
2011.10.27
2011.10.27

przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zebrzydowice
zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego dot. przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
udzielenia absolutorium za 2010 rok
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2017
zmiany budżetu na 2011 rok
uchylenia uchwały Nr VII/52/11 z dnia 26 maja 2011r. W sprawie: zmiany uchwały Nr V/34/11 z dnia 31 marca 2011r., dot. zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaciągnięcia pożyczki oraz wystąpienia o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
wyposażenia w majątek Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie
zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego dot. przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. G. Morcinka,
przeznaczonej na powiększenie i poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2017
zmiany budżetu na 2011 rok
uchylenia uchwały Nr VIII/63/11 z dnia 30 czerwca 2011r. Dotyczącej zaciągnięcia pożyczki oraz wystąpienia o dotację z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
zawarcia porozumienia z Powiatem Cieszyńskim
zawarcia porozumienia z Gminą Bielsko - Biała
Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy, raka pochwy, raka sromu i brodawek płciowych wywoływanym przez wirusy
HPV w Gminie Zebrzydowice na lata 2011 - 2013
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiej "Srebrnej Cieszynianki" za 2011 rok
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice
wysokości stawek podatków lokalnych na 2012 rok
zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2012 roku
wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok
opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Rejestr uchwał Rady Gminy Zebrzydowice za lata 1990-2011
Nr uchwały
Data podjęcia
X/89/11
2011.10.27
X/90/11
2011.10.27
X/91/11
2011.10.27
X/92/11
2011.10.27
X/93/11
2011.10.27
XI/94/11
2011.11.24
XI/95/11
2011.11.24
XI/96/11

2011.11.24

XI/97/11

2011.11.24

XI/98/11

2011.11.24

XI/99/11

2011.11.24

Uchwała w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom na lata 2011 - 2013
Programu profilatycznych szczepień przeciwko meningokokom na lata 2011 - 2013
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie na kadencję 2012 - 2015
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2017
zmiany budżetu na 2011 rok
zmiany uchwały Nr XXXIX/363/10 z dnia 27 maja 2010r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
zmiany uchwały Nr V/34/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 marca 2011r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zmiany uchwały Nr V/36/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 marca 2011r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki oraz uzyskania dotacji z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa SUW w
Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej"
zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego

XI/100/11

2011.11.24 zmiany uchwały Nr X/84/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. dot. zwolnień z podatkach lokalnych w 2012 roku

XI/101/11
XI/102/11
XI/103/11
XI/104/11
XI/105/11

2011.11.24
2011.11.24
2011.11.24
2011.11.24
2011.11.24

XI/106/11

2011.11.24

XI/107/11
XI/108/11

2011.11.24
2011.11.24

XI/109/11

2011.11.24

XII/110/11
XII/111/11

2011.12.29
2011.12.29

XII/112/11

2011.12.29

XII/113/11
XII/114/11
XII/115/11
XII/116/11
XII/117/11

2011.12.29
2011.12.29
2011.12.29
2011.12.29
2011.12.29

wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok
przejęcia pojazdu na własność Gminy
zaliczenia dróg z obszaru Gminy Zebrzydowice do kategorii dróg gminnych
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem lokalu użytkowego na okres 3 lat
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wydzierżawienie części nieruchomości na okres 3 lat
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2012
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
zmiany Uchwały Nr XXVIII/298/05 z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na
obiekty sportowe i rekreacyjne gminy Zebrzydowice
zmiany budżetu na 2011 rok
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
uchylenia uchwały Nr III/14/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21 grudnia 2010r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zebrzydowice na lata 2011 - 2016
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2012
zawarcia porozumienia z Miastem Jastrzębie Zdrój
podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2012
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice

