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uchwała Nr XXXVII/298/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2013
rok

  

uchwała Nr XXXVII/299/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Cegłów na lata 2013 - 2023

  

uchwała Nr XXXVII/300/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego
deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków
pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Budowa wodociągu we wsi Wólka
Wiciejowska”

  

 uchwała Nr XXXVII/301/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/223/13 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej w
miejscowości Mienia

  

uchwała Nr XXXVII/302/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku

  

uchwała Nr XXXVII/303/13 w sprawie zmiany uchwały 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 XXXVII/304/13 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu
terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości
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wykorzystania udzielonej dotacji

  

uchwała Nr XXXVII/304/13 - załącznik Nr 1 - wniosek o dotację

  

uchwała Nr XXXVII/304/13 - załącznik Nr 2 - rozliczenie dotacji

  

uchwała Nr XXXVII/305/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania
wieczystego od Polskich Kolei Państwowych S.A. przez Gminę Cegłów niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Cegłowie

  

 uchwała Nr XXXVII/305/13 - załącznik graficzn y

  

uchwała Nr XXXVII/306/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie gminy Cegłów

  

uchwała Nr XXXVII/307/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie gminy Cegłów

  

uchwała Nr XXXVII/308/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego w 2013 r.

  

 2 / 3

images/uchwaly/6kadencja/2013/ce13_s37_u304-dotacje-szkoly-publicz.pdf
images/uchwaly/6kadencja/2013/ce13_s37_u304-zal1.dotacje-szkoly-publicz-wniosek.pdf
images/uchwaly/6kadencja/2013/ce13_s37_u304-zal2.dotacje-szkola-publicz-rozlicz.pdf
images/uchwaly/6kadencja/2013/ce13_s37_u305-nabycie-pkp-targowisko.pdf
images/uchwaly/6kadencja/2013/ce13_s37_u305-nabycie-pkp-targowisko.pdf
images/uchwaly/6kadencja/2013/ce13_s37_u305-nabycie-pkp-targowisko.pdf
images/uchwaly/6kadencja/2013/ce13_s37_u305-zal.przejecie_od_pkp.JPG
images/uchwaly/6kadencja/2013/ce13_s37_u306-taryfy-woda.pdf
images/uchwaly/6kadencja/2013/ce13_s37_u306-taryfy-woda.pdf
images/uchwaly/6kadencja/2013/ce13_s37_u307-taryfy-scieki.pdf
images/uchwaly/6kadencja/2013/ce13_s37_u307-taryfy-scieki.pdf
images/uchwaly/6kadencja/2013/ce13_s37_u308-plan-pracy-kom-inwest.pdf
images/uchwaly/6kadencja/2013/ce13_s37_u308-plan-pracy-kom-inwest.pdf


Uchwały_XXXVII sesji Rady Gminy z 2013.10.26

Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska
wtorek, 29 października 2013 01:23 - Data ostatniej modyfikacji sobota, 09 listopada 2013 00:33

uchwała Nr XXXVII/309/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego
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