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Uchwała Nr XXXIV/246/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2013
roku

  

Uchwała Nr XXXIV/247/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Cegłów na lata 2013-2023

  

Uchwała Nr XXXIV/248/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu
budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Zakup wozu asenizacyjnego”

  

Uchwała Nr XXXIV/249/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu
budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Przebudowa targowiska w
miejscowości Cegłów”

  

Uchwała Nr XXXIV/250/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/224/13 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej w
miejscowości Cegłów

  

Uchwała Nr XXXIV/251/13 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

  

 Uchwała Nr XXXIV/252/13  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/231/13 w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cegłów
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Uchwała Nr XXXIV/252/13 - załącznik - wzory deklaracji

  

Uchwała Nr XXXIV/253/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/13 w sprawie wyboru
metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki tej opłaty oraz
stawki za pojemnik określonej pojemności

  

Uchwała Nr XXXIV/254/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/211/12 w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
gminy Cegłów

  

Uchwała Nr XXXIV/255/13 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy
Cegłów w procedurze przygotowania nieruchomości położonej w Podcierniu, stanowiącej
własność komunalną Gminy Cegłów, do wydzierżawienia lub zbycia

  

uchwała Nr XXXIV/255/13 - załącznik graficzny

  

 Uchwała Nr XXXIV/256/13 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy
Cegłów w procedurze przygotowania nieruchomości położonej w Cegłowie, stanowiącej
własność komunalną Gminy Cegłów, do wydzierżawienia lub zbycia

  

 uchwała Nr XXXIV/256/13 - załącznik graficzny
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Uchwała Nr XXXIV/257/13 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonejw miejscowości Wiciejów, stanowiącej własność Gminy Cegłów  
uchwała Nr XXXIV/257/13 - załacznik graficzn y  
Uchwała Nr XXXIV/258/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, którychwłaścicielem jest Gmina Cegłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  
Uchwała Nr XXXIV/259/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/243/13 w sprawie wyrażeniazgody na wydzierżawianie nieruchomości gruntowych położonych w Podcierniu  
Uchwała Nr XXXIV/260/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/244/13 w sprawieprzystąpienia Gminy Cegłów do realizacji i współfinansowania projektu pn. „Wioska Kulinarnaw Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów”  

 Uchwała Nr XXXIV/261/13 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt GminyCegłów i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów  
Uchwała Nr XXXIV/262/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny wGminie Cegłów na lata 2013-2016  

 uchwała Nr XXXIV/262/13 - załącznik Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cegłówna lata 2013-2016  
Uchwała Nr XXXIV/263/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/190/12 w sprawie podziaługminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów w wyborach do Rady Gminy  
Uchwała Nr XXXIV/264/13 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/239/13 w sprawiedokonania zmian w Statucie Gminy Cegłów i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu GminyCegłów  

 Uchwała Nr XXXIV/265/13 w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Cegłów  
Uchwała Nr XXXIV/266/13 w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy Cegłóworaz zasad jego użytkowania  
Uchwała Nr XXXIV/267/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cegłów  
Uchwała Nr XXXIV/268/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cegłów  
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