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Uchwała Nr XXXVIII/310/13 w sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do stowarzyszenia o
nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

    
    
  

Uchwała Nr XXXVIII/311/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/302/13 w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku

    
    
  

Uchwała Nr XXXVIII/312/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Cegłów na lata 2013-2023

    
    
  

Uchwała Nr XXXVIII/313/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2013
roku

    
    
  

Uchwała Nr XXXVIII/314/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/303/13 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 XXXVIII/315/13 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Cegłów z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2014.”
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  Uchwała Nr XXXVIII/316/13 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowegorozwoju sportu w Gminie Cegłów  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz. 12821)      
  Uchwała Nr XXXVIII/317/13 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół iplacówek publicznych prowadzonych na terenie Gminy Cegłów przez osobę prawnąniebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroliprawidłowości ich wykorzystywania-załącznik Nr 1 - wzór wniosku o dotację-załącznik Nr 2 - wzór informacji o liczbie uczniów  -załącznik Nr 3 - wzór sprawozdania   (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz. 12822)      
  Uchwała Nr XXXVIII/318/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Cegłów doopracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej        
  Uchwała Nr XXXVIII/319/13 w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiemrolnym gruntów rolnych na terenie Gminy Cegłów w roku 2014  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz.12823 z 6.12.201r3)      
  Uchwała Nr XXXVIII/320/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościi zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 2014  (Dz. Urz. Woj. Maz z 2013r, poz. 12824 z 6.12.2013r)      
  Uchwała Nr XXXVIII/321/13 w sprawie określenia w roku 2014 na terenie gminy Cegłówwysokości stawek podatku od środków transportowych  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz. 12825 z 6.12.2013r)      
   Uchwała Nr XXXVIII/322/13 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłuna nieruchomości gruntowej położonej w Cegłowie, do której Gminie Cegłów przysługujeprawo użytkowania wieczystego        
  Uchwała Nr XXXVIII/323/13 w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/201/06 w sprawie oddaniamienia Gminy Cegłów w użyczenie sołectwu wsi Podciernie        
  Uchwała Nr XXXVIII/324/13 w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/202/06 w sprawie oddaniamienia Gminy Cegłów w użyczenie sołectwu wsi Wiciejów        
  Uchwała Nr XXXVIII/325/13 w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/203/06 w sprawie oddaniamienia Gminy Cegłów w użyczenie sołectwu wsi Skwarne        
  Uchwała Nr XXXVIII/326/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/283/13 w sprawie nadaniaimienia Targowisku Gminnemu w Cegłowie        
  Uchwała Nr XXXVIII/327/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/284/13 w sprawie określeniawysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Cegłów oraz wprowadzenia jej poboru wdrodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz. 12826 z 6.12.2013r)      
  Uchwała Nr XXXVIII/328/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/13 w sprawieuchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego „Mój Rynek”  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz. 12827 z 6.12.2013r)        
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