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Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska
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Uchwała Nr XXXII/220/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/216/13 z 10 stycznia 2013r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cegłów na 2013 rok.

  

uchwała Nr XXXII/220/13 - załącznik Nr 1 - dochody

  

uchwała Nr XXXII/220/13 - załącznik Nr 2 - wydatki

  

Uchwała Nr XXXII/221/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2013-2023

  

uchwała Nr XXXII/221/13 - załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

  

Uchwała Nr XXXII/222/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2013
roku.

  

 uchwała Nr XXXII/222/13 - załącznik Nr 1 - dochody

  

uchwała Nr XXXII/222/13 - załącznik Nr 2 - wydatki
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uchwała Nr XXXII/222/13 - załącznik Nr 3 - inwestycje 2013r  
uchwała Nr XXXII/222/13 - załącznik Nr 4 - przychody i rozchody  
Uchwała Nr XXXII/223/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu nabudowę chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Mienia  
Uchwała Nr XXXII/224/13 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na budowęchodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Cegłów,  
Uchwała Nr XXXII/225/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r .  
Uchwała Nr XXXII/226/13 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętamibezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013r.  
Uchwała Nr XXXII/227/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie za 2012r.  

 uchwała Nr XXXII/227/13 - załącznik Nr 1 - sprawozdanie SPZOZ  
 Uchwała Nr XXXII/228/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegogminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie za 2012r.  
uchwała Nr XXXII/228/13 - załącznik Nr 1 - Sprawozdanie GBP  
uchwała Nr XXXII/228/13 - załącznik Nr 2 - Informacja dodatkowa  
Uchwała Nr XXXII/229/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereniegminy Cegłów  
Uchwała Nr XXXII/230/13 Uchwała Nr XXXII/230/13 w sprawie określenia szczegółowegosposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
Uchwała Nr XXXII/231/13   w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenugminy Cegłów  
 Uchwała Nr XXXII/232/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cegłów  
 Uchwała Nr XXXII/233/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cegłów  
Uchwała Nr XXXII/234/13 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wnieruchomości położonej w miejscowości Skwarne, stanowiącej własność Gminy Cegłów  
uchwała Nr XXXII/234/13 - załącznik graficzny  
Uchwała Nr XXXII/235/13 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez GminęCegłów nieruchomości, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym nr 355/3 położonejw miejscowości Cegłów  
uchwała Nr XXXII/235/13 - załącznik graficzny  
Uchwała Nr XXXII/236/13 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Studium Uwarunkowań iKierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Cegłów  
uchwała Nr XXXII/236/13 - załącznik graficzny  
Uchwała Nr XXXII/237/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie GminyCegłów środków stanowiących fundusz sołecki w 2014r  
Uchwała Nr XXXII/238/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cegłów w 2013r  
Uchwała Nr XXXII/239/13 w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Cegłów i ogłoszeniajednolitego tekstu Statutu Gminy Cegłów  
Uchwała Nr XXXII/240/13 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Podcierniu  
Uchwała Nr XXXII/241/13 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie  
Uchwała Nr XXXII/242/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cegłów  
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