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 Uchwała Nr XXIX/191/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2012 rok
(z załącznikami)

  

Uchwała Nr XXIX/192/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej gminy cegłów
na lata 2012-2022  ( z załącznikami)

  

Uchwała Nr XXIX/193/12 w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Cegłów Nr XIX/106/12 z
30 stycznia 2012 r. i Nr XXV/170/12 z 28 czerwca 2012 r

  

Uchwała Nr XXIX/194/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
publicznego udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Cegłów, stanowiącego
własność Gminy Cegłów

  

uchwała Nr XXIX/194/12 - załącznik graficzny

  

Uchwała Nr XXIX/195/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
publicznego udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Posiadały, stanowiącego
własność Gminy Cegłów

  

uchwała Nr XXIX/195/12 - załącznik graficzny
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Uchwała Nr XXIX/196/12 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Cegłów w
sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cegłów niektórych
obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości (zmiana wysokości opłat za śmieci
od 1.01.2013r)

  

Uchwała Nr XXIX/197/12 w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem
rolnym gruntów rolnych na terenie Gminy Cegłów w roku 2013

  

Uchwała Nr XXIX/198/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i
zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Cegłów w roku 2013

  

Uchwała Nr XXIX/199/12 w sprawie określenia w roku 2013 na terenie gminy Cegłów
wysokości stawek podatku od środków transportowych

  

Uchwała Nr XXIX/200/12 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty w Gminie Cegłów na
lata 2012 - 2020"
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