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uchwała Nr XXXVI/283/13 w sprawie nadania imienia Targowisku Gminnemu w Cegłowie

  

uchwała Nr XXXVI/284/13 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie
gminy Cegłów oraz wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za
inkaso

  

uchwała Nr XXXVI/285/13 w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska
Gminnego „Mój Rynek”

  

uchwała Nr XXXVI/286/13 w sprawie dokonania zmian w budzęcie Gminy Cegłów na 2013
rok.

  

uchwała Nr XXXVI/287/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów
na lata 2013-2023

  

uchwała Nr XXXVI/288/13 w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Cegłów

  

 uchwała Nr XXXVI/289/13 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta w procedurze
przystąpienia Gminy Cegłów z Gminą Latowicz do partnerskiego projektu pod nazwą
„Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz
Rozstanki”
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uchwała Nr XXXVI/290/13 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Gminę Cegłów odOchotniczej Straży Pożarnej w Podskwarnem nieruchomości gruntowych położonych wPodskwarnem oraz przystąpienia do realizacji projektu „Działanie 413 - Wdrażanie lokalnychstrategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”  
uchwała Nr XXXVI/290/13 - załącznik graficzny  
uchwała Nr XXXVI/291/13 w sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do realizacji iwspółfinansowania projektu pn. „Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynkukulturalno-społecznego „Rondo” w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu orazwyeksponowaniem małej architektury związanej z miejscowością”  

 uchwała Nr XXXVI/292/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargupublicznego nieruchomości położonych w miejscowości Cegłów, stanowiących własnośćGminy Cegłó w  
uchwała Nr XXXVI/292/13 - załącznik graficzny  
uchwała Nr XXXVI/293/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargupublicznego nieruchomości położonych w miejscowości Cegłów, stanowiących własnośćGminy Cegłów  
uchwała Nr XXXVI/293/13 - załącznik graficzny  
uchwała Nr XXXVI/294/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/12 w sprawie określeniazasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własności GminyCegłów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub naczas nieoznaczony  

 uchwała Nr XXXVI/295/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanejnieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Wiciejów  
uchwała Nr XXXVI/295/13 - załącznik graficzny  
uchwała Nr XXXVI/296/13 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej ocharakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cegłów  

 uchwała Nr XXXVI/297/13 w sprawie ustalenia składu osobowego i ilościowego stałychKomisji Rady Gminy oraz ich Przewodniczących    
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