REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK – 2019 ROK
(kadencja 2018-2023)

Lp
1.

2.

Numer i data
IV. 29.2019
10 stycznia 2019 r.

IV. 30.2019
10 stycznia 2019 r.

Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata
2019-2028.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Brańszczyk na 2019 rok.

IV. 31.2019
10 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w
formie
posiłku
oraz
świadczenia
rzeczowego w postaci produktów Dz. Urz. Woj. Maz.
żywnościowych dla osób objętych Poz. 695
wieloletnim
rządowym
programem z dn 14.01.2019
„Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023

4.

V. 32.2019
25 stycznia 2019 r.

5.

V. 33.2019
25 stycznia 2019 r.

w sprawie nadania nazwy drogom
wewnętrznym
na
terenie
gminy
Brańszczyk
w
sprawie
powołania
Komisji
Inwentaryzacyjnej

3.

6.

7.

8.

V. 34.2019
25 stycznia 2019 r.

V. 35.2019
25 stycznia 2019 r.

V. 36.2019
25 stycznia 2019 r.

9.

V. 37.2019
25 stycznia 2019 r.

10.

V. 38.2019
25 stycznia 2019 r.

11.

V. 39.2019
25 stycznia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wysokości stawki tej
opłaty
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata
2019-2028.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Brańszczyk na 2019 rok.

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 1436
z dn 29.01.2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 1437
z dn 29.01.2019

w sprawie określenia zasad i trybu Dz. Urz. Woj. Maz.
przeprowadzania konsultacji społecznych Poz. 1438
z mieszkańcami Gminy Brańszczyk
z dn 29.01.2019
zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
przystąpienia Gminy Brańszczyk do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Równiny Wołomińskiej”

Uwagi

12.

V. 40.2019
25 stycznia 2019 r.
VI.41.2019
1 marca 2019 r.

13.

14.

VI.42.2019
1 marca 2019 r.
VI.43.2019
1 marca 2019 r.

15.

VI.44.2019
1 marca 2019 r.
16.

VI.45.2019
1 marca 2019 r.

17.

19.

VI.46.2019
1 marca 2019 r.
VI.47.2019
1 marca 2019 r.

20.

VI.48.2019
1 marca 2019 r.

18.

VI.49.2019
1 marca 2019 r.
21.

w sprawie wykonywania obywatelskiej Dz. Urz. Woj. Maz.
inicjatywy uchwałodawczej
Poz. 1439
z dn 29.01.2019
w sprawie zmiany uchwały nr
LV.297.2018 Rady Gminy Brańszczyk z
dnia 13 września 2018 r. w sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów w
gminie Brańszczyk
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Brańszczyk
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
w sprawie warunków i trybu składania
deklaracji o wysokości opłaty za Dz. Urz. Woj. Maz.
gospodarowanie odpadami komunalnymi Poz. 3087
za pomocą środków komunikacji z dn 07.03.2019
elektronicznej
zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania
na
raty
należności
pieniężnych
mających
charakter
Dz. Urz. Woj. Maz.
cywilnoprawny przypadających Gminie
Poz. 3088
Brańszczyk lub jej podległym jednostkom
z dn 07.03.2019
oraz warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazania organu lub osób
uprawnionych do udzielania ulg
zmieniająca w sprawie powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie uchwalenia statutów jednostek Dz. Urz. Woj. Maz.
pomocniczych Gminy Brańszczyk
Poz. 3089
z dn 07.03.2019
w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Dz. Urz. Woj. Maz.
Dalekie-Tartak
Poz. 3090
z dn 07.03.2019
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet
radnym, przewodniczącemu Rady Gminy Dz. Urz. Woj. Maz.
i przewodniczącym organów
Poz. 3091
wykonawczych jednostek pomocniczych z dn 07.03.2019
Gminy Brańszczyk

22.

VI.50.2019
1 marca 2019 r.

23.

VII. 51.2019
15 marca 2019 r.
VII. 52.2019
15 marca 2019 r.

24.

25.

26.

VII. 53.2019
15 marca 2019 r.

VII. 54.2019
15 marca 2019 r.
VII. 55.2019
15 marca 2019 r.

27.

VII. 56.2019
15 marca 2019 r.

28.

29.

30.

VII. 57.2019
15 marca 2019 r.

VII. 58.2019
15 marca 2019 r.
VII. 59.2019
15 marca 2019 r.

31.

32.

VII. 60.2019
15 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli podjęcia
działań zmierzających do utworzenia
spółdzielni socjalnej
w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie
poselskiego projektu ustawy o ochronie
zwierząt oraz niektórych innych ustaw
w sprawie stanowiska w sprawie
obowiązującego w Polsce systemu
ubezpieczeń upraw i zwierząt
gospodarskich oraz potrzeby powrotu do
obowiązkowych powszechnych
ubezpieczeń rolniczych
w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w
2019 r. na terenie gminy Brańszczyk”.
w sprawie uzgodnienia wykonania prac
na potrzeby ochrony przyrody w użytkach
ekologicznych w 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie
od Powiatu Wyszkowskiego zadania z
zakresu właściwości Powiatu - bieżącego
utrzymania dróg powiatowych na terenie
gminy Brańszczyk w 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację
zadania pn. „Podniesienie stanu
technicznego drogi powiatowej nr 4403W
odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i
Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w
ramach poprawy jakości połączenia
subregionalnej struktury komunikacyjnej
z siecią TEN-T”
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata
2019-2028.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Brańszczyk na 2019 rok.
w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w
schroniskach dla osób bezdomnych lub w
schroniskach dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Brańszczyk

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 3650
z dn 20.03.2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 3651
z dn 20.03.2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 3652
z dn 20.03.2019

33.

34.

VII. 61.2019
15 marca 2019 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Brańszczyk

VIII. 62.2019
23 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie zabudowanej
nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Brańszczyk
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków oraz przekazania
go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu

VIII. 63.2019
23 maja 2019 r.
35.

36.

37.

38.

VIII. 64.2019
23 maja 2019 r.
VIII. 65.2019
23 maja 2019 r.

VIII. 66.2019
23 maja 2019 r.

VIII. 67.2019
23 maja 2019 r.
39.

VIII. 68.2019
23 maja 2019 r.
40.

41.

VIII. 69.2019
23 maja 2019 r.
IX. 70.2019
17 czerwca 2019 r.

42.

w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata
2019-2028.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28
grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
zasad wypłacania diet radnym,
przewodniczącemu Rady Gminy i
przewodniczącym organów
wykonawczych jednostek pomocniczych
Gminy Brańszczyk
w sprawie powołania komisji doraźnej
Rady Gminy Brańszczyk w celu
wyjaśnienia przebiegu inwestycji pod
nazwą „Budowa świetlicy w Udrzynku” i
budynku OSP w miejscowości Białebłoto
w sprawie poboru podatków w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wynagrodzenia za inkaso
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację
zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4403W na odcinku od
wiaduktu Turzyn – Zakręzie do
skrzyżowania z ul. Chopina w
Brańszczyku – Etap I (od km 4+353 do
km 6+254)” w ramach programu
wieloletniego pn. „Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”.

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 6806
z dn 29.05.2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 6732
z dn 27.05.2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 6807
z dn 29.05.2019

IX. 71.2019
17 czerwca 2019 r.
43.

IX. 72.2019
17 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata
2019-2028.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018
44.
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28
grudnia 2018 r.
IX. 73.2019
w sprawie przystąpienia Gminy
45. 17 czerwca 2019 r. Brańszczyk do stowarzyszenia Związek
Samorządów Polskich
X. 74.2019
w sprawie wotum zaufania dla Wójta
46.
28 czerwca 2019 r. Gminy Brańszczyk
X. 75.2019
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
28 czerwca 2019 r. sprawozdania finansowego wraz ze
47.
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Brańszczyk za 2018rok
X. 76.2019
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
48. 28 czerwca 2019 r. Brańszczyk absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2018rok
X. 77.2019
w sprawie dokonania zmian w uchwale
28 czerwca 2019 r. budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018
49.
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28
grudnia 2018 r
X. 78.2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
28 czerwca 2019 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy
50.
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata
2019-2028
X. 79.2019
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
28 czerwca 2019 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
51.
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie
X. 80.2019
w sprawie ustalenia sieci publicznych
28 czerwca 2019 r. szkół podstawowych mających siedzibę
52.
na obszarze Gminy Brańszczyk oraz
określenia granic tych obwodów
XI. 81.2019
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
20 września 2019 r. projektu Regulaminu dostarczania wody i
53.
odprowadzania ścieków oraz przekazania
go do zaopiniowania organowi
XI. 82.2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
54. 20 września 2019 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2028
XI. 83.2019
w sprawie dokonania zmian w Uchwale
20 września 2019 r. Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018
55.
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28
grudnia 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 8323
z dn 05.07.2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 8508
z dn 09.07.2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 8322
z dn 05.07.2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 11262
z dn. 27.09.2019

56.

57.

58.

59.

60.
61.
62.

63.

64.

XI. 84.2019
w sprawie określenia zasad udzielania
20 września 2019 r. dotacji z budżetu Gminy Brańszczyk
spółkom wodnym, trybu postępowania w
sprawie udzielania dotacji oraz sposobu
jej rozliczania
XI. 85.2019
w sprawie wysokości opłat za korzystanie
20 września 2019 r. z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki w
publicznych przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych utworzonych przy
szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Brańszczyk
XI. 86.2019
w sprawie określenia zasad rozliczania
20 września 2019 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego,
udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla
nauczycieli pełniących stanowiska
kierownicze, tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli wymienionych w art. 42 ust.
7 pkt 3 ustawy Karty Nauczyciela
XI. 87.2019
w sprawie ustalenia regulaminu
20 września 2019 r. określającego wysokość stawek dodatków
i nagród ze specjalnego funduszu nagród
oraz szczegółowe warunki ich
przyznawania i wypłacania, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny zastępstw doraźnych dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach, dla których organem
prowadzącym jest gmina Brańszczyk
XI. 88.2019
w sprawie powołania Zespołu do spraw
20 września 2019 r. zaopiniowania kandydatów na ławników
XI. 89.2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na
20 września 2019 r. działalność Wójta Gminy Brańszczyk
XII. 90.2019
w sprawie wyboru ławników do Sądu
11 października
Rejonowego w Wyszkowie na kadencję
2019 r.
2020-2023
XII. 91.2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
11 października
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
2019 r.
Finansowej na lata 2019-2028
XII. 92.2019
w sprawie dokonania zmian w Uchwale
11 października
Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018
2019 r.
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28
grudnia 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 11106
z dn. 24.09.2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 11107
z dn. 24.09.2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 11108
z dn. 24.09.2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 11109
z dn. 24.09.2019

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 12231
z dn. 25.10.2019

65.

XII. 93.2019
11 października
2019 r.

66.

XII. 94.2019
11 października
2019 r.

XIII. 95.2019
29 listopada 2019 r.
67.

XIII. 96.2019
29 listopada 2019 r.

68.

XIII. 97.2019
29 listopada 2019 r
69.

XIII. 98.2019
29 listopada 2019 r.
70.

71.

XIII. 99.2019
29 listopada 2019 r.

XIII. 100.2019
72. 29 listopada 2019 r.

XIII. 101.2019
73. 29 listopada 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację
zadania pn. „Modernizacja infrastruktury
drogowej w pasie drogi powiatowej nr
4403W w Gminie Brańszczyk”
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji dla Powiatu
Wyszkowskiego na realizację zadania pn.
„Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół
podstawowych”
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
i projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków oraz
przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu
w sprawie powierzenia prowadzenia
zadań publicznych polegających na
prowadzeniu konsultacji w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przed przemocą w
Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i
Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na
ten cel dotacji gminie Wyszków w roku
2020
w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Brańszczyk z
organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok
2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy zabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Dalekie-Tartak, stanowiącej
własność Gminy Brańszczyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie udostępnienia
gruntów leśnych pod budowę drogi w
miejscowości Dudowizna
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta do celów podatku rolnego na 2020
rok
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2020 rok

XIII. 102.2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
29 listopada 2019 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy
74.
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata
2019 - 2028

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 14201
z dn. 05.12.2019
Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 14202
z dn. 05.12.2019

75.

XIII. 103.2019
29 listopada 2019 r.
XIII. 104.2019
29 listopada 2019 r.

76.

77.

78.

79.

XIV. 105.2019
30 grudnia 2019 r.

XIV. 106.2019
30 grudnia 2019 r.

XIV. 107.2019
30 grudnia 2019 r.
XIV. 108.2019
30 grudnia 2019 r.

80.

81.
82.

83.

XIV. 109.2019
30 grudnia 2019 r.
XIV. 110.2019
30 grudnia 2019 r.
XIV. 111.2019
30 grudnia 2019 r.

85.

XIV. 112.2019
30 grudnia 2019 r.
XIV. 113.2019
30 grudnia 2019 r.

86.

XIV. 114.2019
30 grudnia 2019 r.

84.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Brańszczyk na 2019 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wyszkowskiemu na
organizację przewozów autobusowych o
charakterze użyteczności publicznej linii
komunikacyjnej pn.: „Wyszków –
Brańszczyk – Białebłoto Kobyla Wyszków”
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w
obrębie ewidencyjnym Stare Budy
w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Brańszczyk
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie
od Powiatu Wyszkowskiego zadania z
zakresu właściwości Powiatu – zimowego
utrzymania dróg powiatowych na terenie
Gminy Brańszczyk w 2020 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata
2019 - 2028
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Brańszczyk na 2019 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Brańszczyk
na lata 2020 - 2028
w sprawie uchwalenia uchwały
budżetowej gminy Brańszczyk na rok
2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 173
z dn. 08.01.2020

Dz. Urz. Woj. Maz.
Poz. 174
z dn. 08.01.2020

