
Mikołów, dnia 2 marca 2004 r.    
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁ PODJĘTYCH  

PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ MIKOŁOWA w dniu 27 stycznia 2004 r. 
 
XVIII/228/2004 w sprawie: obsadzenia wygasłego mandatu radnego – powołano 

radnego K. Rupika 
XVIII/229/2004 w sprawie: odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa – pouczono stronę dopuszczalności wniesienia skargi – Czardybon Piotr  
XVIII/230/2004 w sprawie: odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian 

miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa - pouczono stronę dopuszczalności wniesienia skargi 
– Gołka Felicja  

XVIII/231/2004 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Gminy Mikołów – wchodzi w 
życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego  

XVIII/232/2004 w sprawie: zmian w budżecie na 2004 rok - wykonano 
XVIII/233/2004 w sprawie: zmian w budżecie na 2004 rok - wykonano 
XVIII/234/2004 w sprawie: budżetu miasta Mikołowa na 2004 rok - wykonano 
XVIII/235/2004 w sprawie: przekazania składki na rzecz Związku Stowarzyszeń pod nazwą” Śląski Ogród Botaniczny”- przekazano składkę 
XVIII/236/2004 w sprawie: utworzenia środka specjalnego „Kultura”- (na 

sfinansowanie Mikołowskich Dni Muzyki i Impresji 
Mikołowskich) 

XVIII/237/2004 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na Rok 2004 – przyjęto z dniem 
podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2004r. 

XVIII/238/2004 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w 
Mikołowie os. Adama Mickiewicza. – (przeznaczono pod budowę kompleksu garażowego) - podano do ogłoszenia,  

XVIII/239/2004 w sprawie: regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów przyznawanych przez Radę Miejską Mikołowa – wejście w życie z dniem 1 luty 2004r. 
XVIII/240/2004 w sprawie: zezwolenia na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości – (pod budowę kolektora i pod istniejący Potok Jamna) – trwają czynności celem wykreślenia hipoteki na przedmiotowym 

gruncie – by nieruchomość mogła być sprzedana 
XVIII/241/2004 w sprawie: zezwolenia na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości – nieruchomość zajęta jest pod Potok Jamna – trwa postępowanie 

spadkowe 
XVIII/242/2004 W sprawie: budżetu miasta Mikołowa na 2004rok – wykonano – 

korekta załącznika Planu przychodu i wydatków GFOŚiGW 
XVIII/243/2004 w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej – powołano w skład Komisji RM nr 4 Radnego K. Rupika 

 


