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Uchwała Nr XXX/201/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2012 rok (
z załącznikami)

  

Uchwała Nr XXX/202/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2012-2022 (z załącznikami)

  

Uchwała Nr XXX/203/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/163/12 z dnia 28 czerwca
2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie

  

Uchwała Nr XXX/204/12 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych gminy Cegłów za
udział w sesji Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

  

Uchwała Nr XXX/205/12 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla
sołtysów z terenu gminy Cegłów

  

Uchwała Nr XXX/206/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cegłów

  

Uchwała Nr XXX/207/12 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/11 w sprawie określenia zasad
zarządzania lokalami użytkowymi i nieruchomościami gminnymi stanowiącymi własność
komunalną gminy Cegłów oraz określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za
najem tych lokali i nieruchomości
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Uchwała Nr XXX/208/12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GminyCegłów  
Uchwała Nr XXX/209/12 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi, wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności  
Uchwała Nr XXX/210/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cegłów  
Uchwała Nr XXX/211/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cegłów  
Uchwała Nr XXX/212/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy  
Uchwała Nr XXX/213/12 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/77/11 w sprawiewyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu publicznego nieruchomości położonej we wsiWólka Wiciejowska stanowiącej własność Gminy Cegłów.    
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