
Mikołów, dnia 4 grudnia  2006 roku. 
 

 
SPRAWOZDANIE 

Z  UCHWAŁ PODJĘTYCH  
PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ MIKOŁOWA 

w dniu 24 października 2006r 
 

LI/785/2006 w sprawie – zmian w budŜecie na 2006 r  -  przeniesienie 
wydatków budŜetowych  pomiędzy rozdziałami w dziale 
921 kultura i ochrona dziedzictwa (...) związane ze 
zwiększeniem dotacji dla MDK na działalność chórów  
i dofinansowanie koncertów ) – zrealizowane 

LI/786/2006 w sprawie: zmian w budŜecie na 2006 r. - przeniesienie 
środków między działami: 600 – transport i łączność  
a 900 -  gospodarka komunalna (....) -  zwiększenie dotacji 
na rzecz ZUK na zakup worków do selekcji odpadów,  
zakup sprzętu na wykonywanie napraw dróg gminnych  -  
zrealizowano 

LI/787/2006 w sprawie: zmian w budŜecie na 2006r. – zwiększenie 
dochodów budŜetu w działach:  gospodarka mieszkaniowa, 
administracja publiczna, dochody od osób fizycznych  
i prawnych, pomoc społeczna  ( źródło ich powstania to:  – 
zwiększenie dochodów z tytułu najmu, dzierŜawy, kar za 
nieterminowe wykonanie zadania, zwiększenia wpływów  
z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zezwoleń 
na sprzedaŜ alkoholu) oraz odpowiednie zwiększenie 
wydatków w działach gospodarka mieszkaniowa, ochrona 
zdrowia , kultura fizyczna i sport – ( zwiększenie wydatków 
na  remonty  i usunięcia awarii przez ZGL oraz prac na 
boisku AKS-u w Mikołowie i w świetlicy 
socjoterapeutycznej) - zrealizowano 

LI/788/2006 w sprawie: budŜetu miasta Mikołowa na rok 2006 – 
zmiana załącznika dot. „Wykazu wieloletnich programów 
inwestycyjnych” - wykonano 

LI/789/2006 w sprawie: zmian w budŜecie na 2006 r. – częściowe 
uchylenie zapisu  w Uchwale Rady Miejskiej Nr 
XLII/717/2006 poprzez uchylenie dotychczasowego zapisu 
w punkcie 1 o brzmieniu : „współfinansowanie wydania 
Katalogu historii rzemiosła powiatu mikołowskiego”  
i wprowadzenie nowego  zapisu o treści „współfinansowanie 
wydania „Historia Kamionki”) – wykonano 

LI/790/2006 w sprawie: opłaty targowej – uchwała wchodzi w Ŝycie  14 
dni po ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2007r. 



LI/791/2006 w sprawie: zasad poboru podatku rolnego, od 
nieruchomości i leśnego w drodze inkasa na terenie miasta 
Mikołowa oraz określenia inkasentów  i wynagrodzenia za 
inkaso – wchodzi w Ŝycie  14 dni po ogłoszeniu z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. 

LI/792/2006 w sprawie : zwolnień od podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie miasta Mikołowa – wchodzi  
w Ŝycie 14 dni po ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Śląskiego  
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. 

LI/793/2006 w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania 
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego 
taksówką na terenie Gminy Mikołów w 2007 roku - wchodzi 
w Ŝycie 14 dni po ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Śląskiego  
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. 

LI/794//2006 w sprawie: przyznania dodatku specjalnego dla 
Burmistrza Mikołowa  - wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z 
mocą obowiązującą od 1 listopada 2006r.  

LI/795/2006 w sprawie: przekazania w uŜyczenie nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Zielonej w Mikołowie – zawarto umowę 
z dniem 10.11.2006r.    

LI/796/2006 w sprawie: terminowej umowy dzierŜawy zbiornika 
wodnego usytuowanego przy ul. Piaskowej w Borowej Wsi 
– w realizacji 

LI/797/2006 
 

w sprawie: zamiany nieruchomości (zamiana pomiędzy 
Gminą Mikolów a Skarbem Państwa)  - w realizacji 

LI/798/2006 
 

w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości 
połoŜonej na osiedlu C. Norwida w Mikołowie  ( na budowę 
kompleksu garaŜy) –  w realizacji 

LI/799/2006 w sprawie: nabycia na własność Gminy Mikolów w drodze 
darowizny nieruchomości przeznaczonej pod Śląski Ogród 
Botaniczny – wszczęto postępowanie nadzorcze 

LI/800/2006 W sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mikołowie – z dniem podjęcia 

LI/801/2006 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mikołowa (Rejon Paniowy) dla 
terenu połoŜonego w rejonie ul. Kawalca  - uchwała 
wchodzi w Ŝycie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego. 

 
LI/802/2006 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mikołowa (Rejon Paniowy) 
obejmującej obszar w granicach wyznaczonych wzdłuŜ 
ulicy Gliwickiej  i ulicy Kawalca w obrębie działki nr 
348/101 - uchwała wchodzi w Ŝycie po 30 dniach od daty jej 
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Śląskiego. 

LI/803/2006 w sprawie: współfinansowania przygotowania 
przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki 
wodno-ściekowej miasta Mikołowa”, wskazanego przez 
Ministra Środowiska do udzielenia dofinansowania ze 
środków pomocy technicznej Funduszu Spójności – wniosek  
wysłano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska     



LI/804/2006 w sprawie: zawarcia porozumienia komunalnego 
pomiędzy Gminą  Mikołów a Gminą Łaziska Górne -  w 
realizacji  

LI/805/2006 w sprawie: zmiany uchwały RM Nr XXIX/431/ 2004 w 
sprawie wieloletniego  programu gospodarowania gminnym  
zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2004-
2008 – z dniem podjęcia   

LI/805/2006 w sprawie: zatwierdzenia stypendiów dla uczniów  
i studentów wytypowanych przez  komisję – z dniem 
podjęcia z mocą obowiązująca od 1 września 2006r. 

 
 
 


