Nr
Uchwały

336/XXVII/17

337/XXVII/17

341/XXVII/17

349/XXVIII/17

354/XXVIII/17

355/XXVIII/17

359/XXIX/17

360/XXIX/17

361/XXIX/17

Data podjęcia
Uchwały

Temat

poboru i wynagrodzenia za inkaso opłaty
02.02.2017r. targowej.
opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
02.02.2017r. w przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest miasto Żory.

Data publikacji
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Śląskiego

10.02.2017r.
Dz. U. poz. 880
10.02.2017r.
Dz. U. poz. 881

nadania odcinkom dróg nazw: Józefa
Mikołajca, Antoniego Hupki,
02.02.2017r.
Krzyżowicka.

10.02.2017r.
Dz. U. poz. 882

ustalenia regulaminu parkingów
miejskich zlokalizowanych poza pasem
02.03.2017r.
drogowym.

07.02.2017r.
Dz. U. poz. 1558

nadania nazw odcinkom dróg: Orla,
02.03.2017r. Sokola i Jastrzębia.

07.02.2017r.
Dz. U. poz. 1559

nadania drodze nazwy Bieszczadzka
oraz zmiany nazwy odcinków ulic Józefa
07.02.2017r.
02.03.2017r.
Elsnera i Okrężna.
Dz. U. poz. 1560
określenia kryteriów obowiązujących
na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych na terenie Miasta Żory,
16.03.2017r. określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia spełniania kryteriów
oraz przyznania liczby punktów
dla poszczególnych kryteriów.
określenia kryteriów naboru do klas
pierwszych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest
Miasto Żory, na drugim etapie
16.03.2017r.
postępowania rekrutacyjnego
dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły.
dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju
16.03.2017r. szkolnego.

21.03.2017r.
Dz. U. poz. 1733

21.03.2017r.
Dz. U. poz. 1734

21.03.2017r.
Dz. U. poz. 1735

368/XXX/17

374/XXX/17

375/XXX/17

381/XXXI/17

384/XXXI/17

393/XXXII/17

398/XXXIII/17

401/XXXIII/17

402/XXXIII/17

określenia wysokości stawek opłat
30.03.2017r. za usunięcie drzew i krzewów.

05.04.2017r.
Dz. U. poz.
2286

dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych
do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
05.04.2017r.
30.03.2017r. ponadgimnazjalnych i specjalnych
Dz. U. poz. 2287
na terenie Gminy Miejskiej Żory –
miasta na prawach powiatu na okres
od 1 września 2017r. do dnia
31 sierpnia 2019r.
nadania odcinkom dróg nazw: ks. Karola
30.03.2017r. Brzozy, Londyńska.
określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Miejska
27.04.2017r. Żory, ustalenia warunków i zasad oraz
stawki opłat za korzystanie
z przystanków.
zmiany statutu Miejskiego Ośrodka
27.04.2017r. Kultury w Żorach.
określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Żory i zagospodarowania tych
25.05.2017r.
odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
dopuszczenia zapłaty podatków
stanowiących dochody budżetu Miasta
29.06.2017r. Żory za pomocą innego instrumentu
płatniczego.
szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniach
29.06.2017r.
chronionych.
zmiany uchwały nr 473/XLIV/10 Rady
Miasta Żory z dnia 11 lutego 2010r.
29.06.2017r.
w sprawie warunków udzielania
bonifikat od cen sprzedaży lokali

05.04.2017r.
Dz. U. poz. 2288

08.05.2017r.
Dz. U. poz. 2938

08.05.2017r.
Dz. U. poz. 2939

31.05.2017r.
Dz. U. poz. 3321

06.07.2017r.
Dz. U. poz. 4113

06.07.2017r.
Dz. U. poz. 4114
06.07.2017r.
Dz. U. poz. 4115

mieszkalnych stanowiących własność
Miasta Żory (Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego, Nr 64,
poz. 1061).

405/XXXIII/17

407/XXXIII/17

410/XXXIV/17

zmiany uchwały Nr 490/XLII/05 Rady
Miasta Żory z dnia 29 grudnia 2005r.
03.07.2017r. w sprawie ustalenia zasad używania
i eksponowania insygniów miejskich.
nadania odcinkom dróg nazw: Józefa
03.07.2017r. Elsnera, Oskara Kolberga, Poziomkowa.

poboru i wynagrodzenia za inkaso opłaty
30.08.2017r. targowej.

419/XXXIV/17

30.08.2017r. nadania drodze nazwy Średnia.

421/XXXIV/17

423/XXXIV/17

428/XXXV/17

430/XXXV/17

06.07.2017r.
Dz. U. poz. 4117

szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania
05.09.2017r.
30.08.2017r. na raty należności pieniężnych mających
Dz. U. poz. 4700
charakter cywilnoprawny.

411/XXXIV/17

420/XXXIV/17

06.07.2017r.
Dz. U. poz. 4116

05.09.2017r.
Dz. U. poz. 4701
05.09.2017r.
Dz. U. poz. 4702

sprostowania błędu w uchwale o zmianie
uchwały nr 473/XLIV/10 Rady Miasta
Żory z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie
warunków udzielania bonifikat od cen
05.09.2017r.
30.08.2017r. sprzedaży lokali mieszkalnych
Dz. U. poz. 4703
stanowiących własność Miasta Żory
(Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego, Nr 64, poz.1061).
sprostowania błędu w uchwale o nadaniu
odcinkom dróg nazw: Józefa Elsnera,
05.09.2017r.
30.08.2017r.
Oskara Kolberga, Poziomkowa.
Dz. U. poz. 4704
zmiany nazwy ulicy Biskupa na św.
30.08.2017r. Augustyna Biskupa.
ustalenia wysokości stawek opłat
za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów w
28.09.2017r.
przypadku
odstąpienia od wykonania dyspozycji
usunięcia pojazdu w 2018 roku.
rozkładu godzin pracy aptek
28.09.2017r. ogólnodostępnych na terenie miasta
Żory.

05.09.2017r.
Dz. U. poz. 4705

05.10.2017r.
Dz. U. poz. 5276

05.10.2017r.
Dz. U. poz. 5277

431/XXXV/17

432/XXXV/17

433/XXXV/17

uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta
28.09.2017r.
Żory.
określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Żory i zagospodarowania tych
28.09.2017r.
odpadów w zamian za uiszczenie przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
zmiany uchwały 381/XXXI/17 Rady
Miasta Żory z dnia 27.04.2017r.
w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem
28.09.2017r. lub zarządzającym jest Gmina Miejska
Żory, ustalenia warunków i zasad oraz
stawki opłat za korzystanie z tych
przystanków.

439/XXXVI/17

26.10.2017r. podatku od nieruchomości.

440/XXXVI/17

26.10.2017r.

444/XXXVI/17

445/XXXVI/17

podatku od środków transportowych.

05.10.2017r.
Dz. U. poz. 5278

05.10.2017r.
Dz. U. poz. 5279

05.10.2017r.
Dz. U. poz. 5280

02.11.2017r.
Dz. U. poz. 5777
02.11.2017r.
Dz. U. poz. 5778

zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków i obiektach
02.11.2017r.
26.10.2017r.
gminnej ewidencji zabytków,
Dz. U. poz. 5779
znajdujących się
na terenie miasta Żory.
powołania Młodzieżowej Rady Miasta
26.10.2017r. Żory.

02.11.2017r.
Dz. U. poz. 5780

zmiany uchwały Rady Miasta Żory
nr 444/XXVI/17 z dnia 26 października
2017r. w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy
05.12.2017r.
450/XXXVII/17 30.11.2017r.
zabytkach wpisanych do rejestru
Dz. U. poz. 6585
zabytków i obiektach gminnej ewidencji
zabytków, znajdujących się na terenie
miasta Żory.

zmiany załącznika nr 3 oraz załącznika
nr 4 do Uchwały nr 361/XXIX/17 Rady
Miasta Żory z dnia 16.03.2017r.
453/XXXVII/17 30.11.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
nadania odcinkom dróg nazw: Wacława
Sieroszewskiego, Kujawska, Bazaltowa,
480/XXXVII/17 30.11.2017r.
Jana Gajdy, Krótka.
489/XXXVIII/17 21.12.2017r.

zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

05.12.2017r.
Dz. U. poz. 6586

05.12.2017r.
Dz. U. poz. 6587
28.12.2017r.
Dz. U. poz. 7409

