
 
UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 328 /13 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 21 listopada 2013 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Targowiska Gminnego „Mój Rynek” 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminny  
(t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645) Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 
 

§ 1 
W uchwale Rady Gminy Cegłów Nr XXXVI/285/13 z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego „Mój Rynek” wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) W tytule uchwały po wyrażeniu „Mój Rynek” dodaje się wyrażenie „im. Janusza 
Adamiaka w Cegłowie” 

2) W § 1 po wyrażeniu „Mój Rynek” dodaje się wyrażenie „im. Janusza Adamiaka” 
 

§ 2 
W załączniku do uchwały Nr XXXVI/285/13 stanowiącym Regulamin Targowiska Gminnego 
„Mój Rynek” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule załącznika po wyrażeniu „Mój Rynek” dodaje się wyrażenie „im. Janusza 
Adamiaka” 

2) w § 2 słowo „Targowiskiem” zastępuje się wyrażeniem „Targowiskiem Gminnym 
„Mój Rynek” im. Janusza Adamiaka w Cegłowie” 

3) w § 5 wyrażenie „Targowisko „Mój Rynek w Cegłowie” zastępuje się wyrażeniem 
„Targowisko Gminne „Mój Rynek” im. Janusza Adamiaka” 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 4 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
(-) mgr inż. Teodora Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie: 
W dniu 29 sierpnia 29013 r. Rada Gminy Cegłów podjęła uchwałę Nr XXXVI/285/13 w 
sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Cegłowie, który to regulamin zmieniał 
dotychczasowy regulamin w związku z przebudową i modernizacją targowiska. 
 
Na tej samej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę Nr XXXVI/283/13 w sprawie nadania 
targowisku gminnemu imienia zmarłego wieloletniego Sołtysa Cegłowa.  
Na modernizację i przebudowę targowiska Gmina Cegłów otrzymała dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 
Projekt przebudowy otrzymał nazwę własną „Mój Rynek” i nazwa ta jest stosowana we 
wszystkich dokumentach w związku z tym należy dostosować uchwały Rady Gminy Cegłów 
dotyczące targowiska w Cegłowie 

 
 


