
                 Załącznik Nr 1 do Raportu o stanie  Gminy Myszków za rok 2018 

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

 

 

W zakresie gospodarki nieruchomościami: 

 

Lp. 

 

Numer 

uchwały 

 

Data 

uchwały 

 

Uchwała dotyczy 

 

Sposób 

wykonania 

 

2018 

1. 

XLIII/341/18 01.02.2018 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków własności 

nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb 

Myszków) 
wykonana 

2. 

XLIII/342/18 01.02.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami wykonana 

3. 

XLIV/351/18 01.03.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym wykonana 

4. 

XLIV/352/18 01.03.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami wykonana 

5. 

XLIV/353/18 01.03.2018 

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej 

powiatowej wykonana 

6. 

XLV/354/18 08.03.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami wykonana 

7. 

XLVII/360/18 05.04.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą wykonana 

8. 

XLVIII/363/18 10.05.2018 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 

Myszkowie (obręb Nierada) 
niewykonana 

9. 

XLVIII/364/18 10.05.2018 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków własności 

nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb 

Myszków) 

uchwała traci 

moc 

10. 

XLVIII/365/18 10.05.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami wykonana 

11. 

XLVIII/366/18 10.05.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Myszków poł. w 

Myszkowie (obręb Myszków) 

w trakcie 

wykonania 

12. 

L/381/18 28.06.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym wykonana 

13. L/382/18 28.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych wykonana 



umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 

14. 

L/383/18 28.06.2018 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków własności 

nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb 

Potasznia) 

w trakcie 

wykonania 

15. 

L/388/18 28.06.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 

dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów 

dzierżawy nieruchomości stanowiących zasób 

nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do 

trzech lat 

wykonana 

16. 

LIII/398/18 30.08.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 

kolejnych 3 lat lokalu w budynku Urzędu Miasta wykonana 

17. 

LIII/399/18 30.08.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości poł. w Myszkowie (obręb Myszków) 
w trakcie 

wykonania 

18. 
LIII/400/18 30.08.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
wykonana 

19. 

LIII/401/18 30.08.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Myszków poł. w 

Myszkowie (obręb Mrzygłódka) 

w trakcie 

wykonania 

20. 

LIII/402/18 30.08.2018 

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Myszków służebnością gruntową niewykonana 

21. 

LIV/409/18 25.09.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym wykonana 

22. 

LIV/410/18 25.09.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą wykonana 

23. 

LV/418/18 04.10.2018 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonych w Myszkowie (obręb Myszków) 

w trakcie 

wykonania 

24. 
  LV/429/18 04.10.2018 

w sprawie nadania nazwy rondu Myszkowie 
wykonana 

25. 

LVI/430/18 08.11.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym wykonana 

26. 

LVI/431/18 08.11.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami wykonana 

 

 

 

 

 

 

 



W zakresie planowania przestrzennego: 

 

Lp. 

 

Numer 

Uchwały 

 

Data 

uchwały 

 

Uchwała dotyczy 

 

Sposób 

wykonania 

2018 

1. L/386/18 28.06.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Myszkowa 

wykonana 

2. LIV/411/18 25.09.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr 

XXXIV/298/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 

września 2009 r. 

wykonana 

3. LV/421/18 04.10.2018 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą 

Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 

listopada 2012 r. 

wykonana 

4. LV/422/18 04.10.2018 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie ulicy Zielonej 
wykonana 

5. LV/423/18 04.10.2018 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie ulicy 

Jesionowej 

wykonana 

6. LV/424/18 04.10.2018 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą 

Nr XXXVII/333/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 

grudnia 2009 r.  

wykonana 

7. LV/425/18 04.10.2018 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą 

Nr XXXIV/298/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 

września 2009 r.  

wykonana 

 

 

Biuro Rady Miasta 

 

l.p. Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 

Uchwała dotyczy Sposób 

wykonania 

1. XLVII/358

/18 

5.04.2018 rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta 

Myszkowa 

Skarga uznana 

za bezzasadną 

 

2. 

 

XLIX/376/

18 

24.05.2018 rozpatrzenia skargi złożonej na działanie Dyrektora 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Myszkowie 

Skarga uznana 

za bezzasadną 

 

3. L/377/18 28.06.2018 zatwierdzenie  sprawozdania finansowego za 2017 rok 

 

Sprawozdanie 

zatwierdzono 

 



4.        

L/378/18 

28.06.2018 udzielenia  Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za  2017 rok 

Udzielono 

absolutorium 

 

5. LI/389/18 17.07.2018 rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Myszkowie 

Skarga uznana 

za bezzasadną 

 

6. LI/390/18 17.07.2018 rozpatrzenia skargi złożonej na Kierownika 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Myszkowie 

Skarga uznana 

za bezzasadną 

 

7. LIII/405/18 30.08.2018 rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Miejskiej  i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie 

Skarga uznana 

za bezzasadną 

 

8. LIII/406/18 30.08.2018 rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie 

Skarga uznana 

za bezzasadną 

 

9. LIV/407/18 25.09.2018 rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie 

Skarga uznana 

za bezzasadną 

 

10. LIV/408/18 

 

25.09.2018 

 

rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta 

Myszkowa 

Skarga uznana 

za bezzasadną 

11. I/1/18 22.11.2018 wyboru Przewodniczącego Rady Miasta w Myszkowie Zrealizowano 

 

12. I/2/18 22.11.2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta w 

Myszkowie 

Zrealizowano 

13. I/3/18 22.11.2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta 

w Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego 

Zrealizowano 

 

14. I/4/18 22.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji 

Rady Miasta w Myszkowie 

Zrealizowano 

 

15. I/5/18 22.11.2018 w sprawie powołania członków oraz wyboru 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Myszkowie 

Zrealizowano 

 

16. I/6/18 22.11.2018 w sprawie powołania członków oraz wyboru 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta w 

Zrealizowano 

 



Myszkowie 

17. I/7/18 22.11.2018 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

przysługujących radnym Rady Miasta w Myszkowie 

Wypłaty diet 

zgodnie z 

uchwałą. 

18. II/13/18 27.12.2018 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta 

w Myszkowie na 2019r. 

Zrealizowano 

19. II/14/18 27.12.2018 ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady 

Miasta 

Zrealizowano 

 

    

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej 

 

Lp. Numer 

uchwały 

 

Data 

podjęcia 

Uchwała dotyczy Sposób wykonania 

1. XLIII/338/1

8 

01.02.2018  w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miasta w Myszkowie Nr XIX/153/12 

z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie 

obwodów głosowania w gminie 

Myszków. 

Uchwała weszła w życie w 

terminie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Śląskiego 

2. XLIV/349/1

8 

01.03.2018  w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miasta w Myszkowie Nr 

XXIII/182/16 z dnia 1 maja 2016 r. w 

sprawie określenia wysokości i zasad 

ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobek lub klub 

dziecięcy na terenie miasta 

Myszkowa. 

Uchwała weszła w życie w 

terminie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Śląskiego 

3. XLVI/355/1

8 

23.03.2018  w sprawie podziału miasta 

Myszkowa na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia  ich granic, numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu. 

Uchwała weszła w życie w 

terminie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Śląskiego oraz 

została podana do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń w budynku 

Urzędu Miasta oraz 

opublikowaniu w BIP. 

4. XLVII/359/

18 

5.04.2018  w sprawie podziału Gminy Myszków 

na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

Uchwała weszła w życie w 

terminie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Śląskiego oraz 

została podana do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń w budynku 

Urzędu Miasta oraz 



opublikowaniu w BIP. 

5. XLVIII/367

/18 

10.05.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie miasta 

Myszkowa 

Uchwała weszła w życie w 

terminie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Śląskiego 

6. LI/391/18 17.07.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLVII/359/18 z dnia 5 kwietnia 2018 

r. w sprawie podziału Gminy 

Myszków na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 

Uchwała weszła w życie w 

terminie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Śląskiego oraz 

została podana do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń w budynku 

Urzędu Miasta oraz 

opublikowaniu w BIP.  

7. LIII/403/18 30.08.2018 w sprawie utworzenia na terenie 

gminy Myszków odrębnego obwodu 

głosowania w wyborach 

samorządowych. 

Uchwała weszła w życie w 

terminie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Śląskiego oraz 

została podana do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń w budynku 

Urzędu Miasta oraz 

opublikowaniu w BIP. 

 

Referat Promocji, Kultury i Sportu 

 

Lp. Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia  

Uchwała dotyczy Sposób wykonania 

1. 

 

XLIII/340/18 01.02.2018 w sprawie zmiany uchwały nr 

XXIV/204/12 rady Miasta w 

Myszkowie z dnia 22 listopada 2012r 

w sprawie określenia warunków i 

trybu finansowania rozwoju sportu 

przez miasto Myszków 

Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

2. XLIV/346/18 01.03.2018  w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami miasta 

Myszkowa w sprawie Budżetu 

Partycypacyjnego w mięście 

Myszków na 2019 rok  

 

Uchwała weszła w życie  

z dniem podjęcia 

3. LV/417/18 04.10.2018  w sprawie programu współpracy 

Gminy Myszków z organizacjami 

pozarządowymi na 2019 r. 

Uchwała weszła w życie  

z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 



Wydział Inwestycji Miejskich 

 

Lp. Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 

Uchwała dotyczy Sposób wykonania 

1. XLIII/337

/18 

01.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Miasta 

Myszkowa na 2018r. dla 

Województwa Śląskiego na realizację 

zadania pn. "Przebudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 793-Żarki-

Myszków od km 26+975 do km 

32+406" w zakresie wynikającym z 

decyzji z dnia 19.12.2016r. Zarządu 

Województwa Śląskiego znak: WD-

U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16. 

Przyznaje się Województwu 

Śląskiemu pomoc finansową w 

formie dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów 

wynikających z decyzji z dnia 

19.12.2016r. Zarządu 

Województwa Śląskiego znak: 

WD-U.6015.L-

116.2013.JMAS.20869.16. w 

zakresie odtworzenia konstrukcji 

jezdni na szerokości 1,50m i 

długości wykonywanych robót w 

zakresie budowy kanalizacji 

sanitarnej w pasie drogowym DW 

793 

2.  

XLVIII/37

0/18 

10.05.2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Miasta 

Myszkowa na 2018 r. dla Powiatu 

Myszkowskiego na dofinansowanie 

kosztów czyszczenia separatorów 

Przyznaje się Powiatowi 

Myszkowskiemu pomoc finansową 

w formie dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów 

wynikających z dwukrotnego 

czyszczenia w 2018 roku 

separatorów, które zostały 

wybudowane w ramach inwestycji 

o nazwie „Przebudowa drogi 

powiatowej S-3810 ul. Słowackiego 

w Myszkowie” 

3.  

XLVIII/37

1/18 

10.05.2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Miasta 

Myszkowa na 2018 r. dla Powiatu 

Myszkowskiego na dofinansowanie 

analiz próbek ścieków 

oczyszczonych oraz próbek wody 

oczyszczonej 

Przyznaje się Powiatowi 

Myszkowskiemu pomoc finansową 

w formie dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów 

wynikających z dwukrotnego 

wykonania analiz próbek ścieków 

oczyszczonych oraz próbek wody 

oczyszczonej z separatorów, które 

zostały wybudowane w ramach 

inwestycji o nazwie „Przebudowa 

drogi powiatowej S-3810 ul. 

Słowackiego w Myszkowie” 



4. XLVIII/37

4/18  

10.05.2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Miasta 

Myszkowa na 2018r. dla 

Województwa Śląskiego na 

dofinansowanie zakupu 41 sztuk 

opraw oświetlenia ulicznego typu 

LED w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. "Przebudowa 

drogi wojewódzkiej Nr 793-Żarki-

Myszków od km 26+975 do km 

32+406" 

Wyraża się zgodę na udzielenie 

pomocy finansowej dla 

Województwa Śląskiego w  formie 

dotacji celowej na dofinansowanie 

zakupu 41 sztuk opraw oświetlenia 

ulicznego typu LED w związku ze 

zmianą materiału w ramach 

realizacji zadania inwestycyjnego 

pn. "Przebudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 793-Żarki-

Myszków od km 26+975 do km 

32+406" 

5. LV/419/18 04.10.2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 

XLVIII/374/18 z dnia 10 maja 2018r. 

Uchyla się uchwałę XLVIII/374/18 

z dnia 10 maja 2018r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z 

budżetu Miasta Myszkowa na 

2018r. dla Województwa Śląskiego 

na dofinansowanie zakupu 41 sztuk 

opraw oświetlenia ulicznego typu 

LED w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. "Przebudowa 

drogi wojewódzkiej Nr 793-Żarki-

Myszków od km 26+975 do km 

32+406" 

6. LV/420/18 04.10.2018 w sprawie zmiany uchwały nr 

XLIII/337/18 Rady Miasta w 

Myszkowie z dnia 1 lutego 2018r. w 

sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Miasta 

Myszkowa na 2018r. dla 

Województwa Śląskiego na realizację 

zadania pn. "Przebudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 793-Żarki-

Myszków od km 26+975 do km 

32+406" w zakresie wynikającym z 

decyzji z dnia 19.12.2016r. Zarządu 

Województwa Śląskiego znak: WD-

U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16. 

Postanowienie paragrafu drugiego 

uchwały Rady Miasta w 

Myszkowie nr XLIII/337/18 z dnia 

1 lutego 2018r. otrzymuje 

brzmienie: "Pomoc finansowa, o 

której mowa w § 1, zostanie 

udzielona ze środków budżetu 

Gminy Myszków na 2018r. w 

wysokości 482 579,38 zł (słownie: 

czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące 

pięćset siedemdziesiąt dziewięć zł 

38/100)" 

 

 

 

 

 

 

 



Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Lp. Numer 

Uchwały 

Data 

podjęcia 

Uchwała dotyczy 

 

Sposób wykonania 

1. XLVIII/368

/18 

 

10.05. 2018 

 

w sprawie budowy „Pomnika ku czci 

poległych w czasie II Wojny 

Światowej” 

Uchwała obowiązuje. Gmina 

Myszków zwróciła się do Instytutu 

Pamięci Narodowej o przyznanie 

dotacji na budowę pomnika. IPN w 

piśmie nr BUWKa-913-36(5)/18 z 

dnia 06.09.2018  zaproponował z 

uwagi na wysokość kosztów 

złożenie wniosku w konkursie o 

dotacje organizowanym przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Jednakże  gmina nie 

może wziąć udziału w ww.  

konkursie, gdyż Pomnik ku czci 

poległych w czasie II Wojny 

Światowej – nr ewidencyjny 118/07 

zlokalizowany w Myszkowie przy 

ul. Kwiatkowskiego (działka 

oznaczona numerem geodezyjnym 

3707/4), nie jest wpisany do 

rejestru zabytków, co jest 

obligatoryjnym kryterium do 

spełniania wymogów w 

przedmiotowym konkursie. W 

związku z powyższym Gmina 

Myszków zwróciła się ponownie do 

IPN z zapytaniem o możliwość 

ponownego rozpatrzenia naszego 

wniosku o przyznanie dotacji na 

wykonanie Pomnika ku czci 

poległych w czasie II Wojny 

Światowej.  

2. XLVIII/369

/18 

10.05. 2018 w sprawie przyjęcia „Programu 

Usuwania Azbestu z terenu Gminy 

Myszków” 

Uchwała straciła moc w dniu 9 

maja 2019r. Program został złożony 

do WFOŚiGW w Katowicach wraz 

z wnioskiem o dotacje do usuwania 

azbestu na 2018rok. 
3. L/387/18 28.06. 2018 w sprawie przyjęcia projektu 

„Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Myszków” oraz przekazania 

go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 
Projekt Regulaminu dostarczony 

przez ZWiK Sp. z o.o. i przekazany 

do Wód Polskich celem 

zaopiniowania. 
4.  LII/394/18 31 .07. 2018 w sprawie przyjęcia projektu 

„Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Myszków" oraz przekazania 

go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 



5. LVI/432/18 8 .11. 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

VI/49/15 Rady Miasta w Myszkowie 

z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie 

określenia przystanków 

komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Myszków udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników, 

warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów oraz ustalenia stawek opłat 

za korzystanie przez operatora i 

przewoźnika z przystanków 

komunikacyjnych, których 

właścicielem albo zarządzającym jest 

Gmina Myszków 

Uchwała obowiązuje..Zmiana 

dotyczyła wprowadzenia nowego 

przystanku komunikacji Miejskiej. 

6. LVI/433/18 8 .11.2018 w sprawie uchwalenia "Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Myszków" 

Uchwała obowiązuje. Przyjęty 

Regulamin jest stosowany przez 

ZWiK Sp. z o.o. w związku z 

prowadzoną działalnością. 

 

Wydział Organizacyjny i Nadzoru Prawnego 

Lp. Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 

Uchwała dotyczy Sposób wykonania 

 

1. LIII/398/18 30.08.2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem na okres 

kolejnych 3 lat lokalu w budynku 

Urzędu Miasta 

Podpisano umowę najmu na kolejne 

trzy lata z Narodowym Funduszem 

Zdrowia Oddział Katowice 

2. LV/415/18 3.10.2018 w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Komendy 

Powiatowej Policji w Myszkowie 

Przekazano środki finansowe dla 

Komendy Powiatowej Policji w 

Myszkowie, które rozliczono w 

styczniu 2019r 

 

3. I/8/18 27.11.2018 w sprawie wynagrodzenia 

Burmistrza Miasta Myszkowa 

Zrealizowano 

 

4. 

 

 

 

XLIII/336/18 1.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu miasta 

Myszkowa dla Powiatu 

Myszkowskiego 

Zrealizowano 

 

5. 

 

XLIV/347/18 1.03.2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 

XXIX/229/17 Rady Miasta w 

Myszkowie z dnia 2 lutego 2017r w 

sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia w sprawie 

udzielenia przez Ośrodek Pomocy 

Osobom z Problemami 

Alkoholowymi w Częstochowie 

opieki nad osobami w stanie 

nietrzeźwym doprowadzonych z 

terenu gminy Myszków. 

Zrealizowano 

6. XLVIII/375 03.05.2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Myszkowskiego na realizację 

zadania z zakresu ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

Zrealizowano 



przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 

zakresie organizacji i prowadzeniu 

izb wytrzeźwień  

 

                                              Wydział Finansowo – Budżetowy 

 

Lp. Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 

Uchwała dotyczy 

 

 

Sposób wykonania 

1. XLIII/334/18 01.02.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Myszków na lata 2018-2031 

Zrealizowano 

2. XLIII/335/18 01.02.2018 w sprawie zmian w budżecie na 

2018r 

Zrealizowano 

3. XLIV/344/18 01.03.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Myszków na lata 2018-2031 

Zrealizowano 

4. XLIV/345/18 01.03.2018 w sprawie zmian w budżecie na 

2018r 
Zrealizowano 

5. XLVI/356/18 23.03.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Myszków na lata 2018-2031 

Zrealizowano 

6. XLVI/357/18 23.03.2018 w sprawie zmian w budżecie na 

2018r 
Zrealizowano 

7. XLVIII/361/18 10.05.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Myszków na lata 2018-2031 

Zrealizowano 

8. XLVIII/362/18 10.05.2018 w sprawie zmian w budżecie na 

2018r 
Zrealizowano 

9. L/377/18 28.06.2018 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2017r 

Zrealizowano 

10. L/379/18 28.06.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Myszków na lata 2018-2031 

Zrealizowano 

11. L/380/18 28.06.2018 w sprawie zmian w budżecie na 

2018r 
Zrealizowano 

12. LI/392/18 17.07.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Myszków na lata 2018-2031 

Zrealizowano 

13. LI/393/18 17.07.2018 w sprawie zmian w budżecie na 

2018r 
Zrealizowano 

14. LII/395/18 31.07.2018 w sprawie zmian w budżecie na 

2018r 
Zrealizowano 

15. LIII/396/18 30.08.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Myszków na lata 2018-2031 

Zrealizowano 

16. LIII/397/18 30.08.2018 w sprawie zmian w budżecie na 

2018r 
Zrealizowano 

17. LIV/412/18 25.09.2018 w sprawie zmian w budżecie na 

2018r 
Zrealizowano 

18. LV/413/18 04.10.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Myszków na lata 2018-2031 

Zrealizowano 

19. LV/414/18 04.10.2018 w sprawie zmian w budżecie na 

2018r 
Zrealizowano 

20 LVI/429/18 08.11.2018 w sprawie zmian w budżecie na Zrealizowano 



2018r 
21. II//9/18 27.12.2018 w sprawie zmian w budżecie na 

2018r 
Zrealizowano 

22 II/10/18 27.12.2018 W sprawie ustalenia wydatków , 

które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2018 

Zrealizowano 

 

 

Straż Miejska 

 

Lp. Numer 

uchwały 

 

Data 

podjęcia 

Uchwała dotyczy Sposób wykonania 

1.  XLIV/348/18 1.03.2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Myszków na rok 2018 

Zrealizowano 

 

Wydział Rozwoju Miasta 

  

Lp. Numer 

uchwały 

 

Data 

podjęcia 

Uchwała dotyczy Sposób wykonania 

1. LV/427/18 04.10.2018 w sprawie aktualizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla miasta 

Myszkowa na lata 2017-2030 

Zrealizowano 

 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

 

Lp Numer 

uchwały 

 

Data 

podjęcia 

Uchwała dotyczy Sposób wykonania 

1. L/388/18  28.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 

dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych 

umów dzierżawy nieruchomości 

stanowiących zasób nieruchomości Gminy 

Myszków na czas oznaczony do trzech lat 

Zrealizowano 

     

 

 

 

 



Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli 

 

                             

 

                                     

 

 

 

 

Lp. 
Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 
Uchwała dotyczy Sposób wykonania 

1. XLII/333/18 12.01.2018 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

funkcjonujących na terenie gminy 

Myszków, a także trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. 

Zrealizowano 

2. XLIV/350/18 01.03.2018 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLII/333/18 Rady Miasta w Myszkowie z 

dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli 

funkcjonujących na terenie gminy 

Myszków, a także trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania  . 

Zrealizowano 

3. L/385/18 28.06.2018 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXI/168/16 Rady Miasta w Myszkowie z 

dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie 

rozliczania tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym, 

obowiązkowym wymiarze godzin oraz 

określenia tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla niektórych 

stanowisk nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach podstawowych, gimnazjach i 

przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Myszków . 

Zrealizowano 



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Lp. Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 

Uchwała dotyczy Sposób wykonania 

1. XLVIII/372/

18 

10 05.2018 w sprawie ustalenia sposobu pogrzebu W trakcie realizacji 

2. XLVIII/373/

18 

10.05.2018 w sprawie uchwalenia zmiany do 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 

2018 rok 

Zrealizowano 

3. LIII/404/18 30 .05.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

do załatwiania indywidualnych spraw z 

zakresu administracji publicznej 

Zrealizowano 

4. LIV/407/18 25.09. 2018 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej 

na Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Myszkowie 

Zrealizowano 

5. LV/416/18 4.10 . 2018 w sprawie uchwalenia zmiany do 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 

2018 rok 

Zrealizowano 

6. II/11/18 27 .12.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta 

Myszkowa na 2019 rok 

Zrealizowano 

7. II/12/18 27. 12. 2018 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Miasta Myszkowa na 2019 rok 

Zrealizowano 

 

 


