
Rejestr Uchwał Rady Gminy - 2006 rok (kadencja 2002-2006) 

 

Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Uwagi 

1. 
XXXVII/194/06 z 

24.01.2006r. 

W/s ustalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy 

Brańszczyk. 

 

2. 
XXXVII/195/06 z 

24.01.2006r. 

W/s odpłatności za usługi opiekuńcze w 

gminie Brańszczyk. 
 

3. 
XXXVII/196/06 z 

24.01.2006r. 
W/s zmian w budżecie gminy na 2006r.  

4. 
XXXVII/197/06 z 

24.01.2006r. 

W/s trybu udzielania i rozliczania dotacji 

przez Gminę Brańszczyk dla publicznych 

szkół podstawowych. 

 

5. 
XXXVII/198/06 z 

24.01.2006r. 

W/s wyrażenia zgody na zbycie działki nr 

363/4 w Starych Budach. 
 

6. 
XXXVII/199/06 z 

24.01.2006r. 

W/s wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości oznaczonych numerem 

ewidencyjnym 402 i 518 położonych w 

Trzciance na powiększenie działki pod 

budowę hydroforni. 

 

7. 
XXXVII/200/06 z 

24.01.2006r. 

W/s wystąpienia z wnioskiem o ustalenie 

i zmianę urzędowych nazw niektórych 

miejscowości i obiektów fizjograficznych 

na terenie gminy Brańszczyk. 

 

8. 
XXXVIII/201/06 z 

03.03.2006r. 

W/s odmowy zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Brańszczyk. 

 

9. 
XXXVIII/202/06 z 

03.03.2006r. 

W/s zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. 

Zmiana uchwałą nr 

XLVI/231/06 RG z 

27.10.2006r. 

10. 
XXXVIII/203/06 z 

03.03.2006r. 

W/s wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2006r.  
 

11. 
XXXVIII/204/06 z 

03.03.2006r. 

W/s ustalenia najniższego wynagrodzenia 

oraz wartości 1 punktu w złotych dla 

pracowników GOPS. 

 

12. 
XXXIX/205/06 z 

21.04.2006r. 

W/s udzielania absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2005r. 
 

13. 
XXXIX/206/06 z 

21.04.2006r. 

W/s wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Zarządem Powiatu 

Wyszkowskiego na letnie utrzymanie 

dróg powiatowych. 

 

14. 
XXXIX/207/06 z 

21.04.2006r. 

W/s udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację 

inwestycji:- modernizacja dróg 

powiatowych 
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15. 
XXXIX/208/06 z 

21.04.2006r. 

W/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

rolnego w okręgu nr 6. 
 

16. 
XXXIX/209/06 z 

21.04.2006r. 

W/s wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2006r. 
 

17. 
XL/210/06 z 

11.05.2006r. 

W/s nadania imienia Henryka 

Sienkiewicza PSP w Brańszczyku. 
 

18. 
XLI/211/06 z 

18.05.2006r. 

W/s zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na 

budowę kanalizacji sanitarnej  

w Udrzynie. 

Zmiana uchwałą nr 

XLVI/232/06 RG z 

27.10.2006r. 

19. 
XLI/212/06 z 

18.05.2006r. 
W/s zmian w budżecie gminy na 2006r.  

20. 
XLII/213/06 z 

29.06.2006r. 

W/s ustalenia liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Brańszczyk. 

 

21. 
XLII/214/06 z 

29.06.2006r. 

W/s zmian w Statucie Gminnego Domu 

Kultury przyjętym uchwałą nr 

XXIV/149/2000 Rady Gminy z dnia 

19.12.2000r. 

Straciła moc łącznie z 

uchwałą XXIV/149/2000 

RG  z 19.12.2000r. 

22. 
XLII/215/06 z 

29.06.2006r. 

W/s szczegółowych zasad i trybu 

umarzania, odroczenia i rozkładania na 

raty należności pieniężnych Gminy 

Brańszczyk oraz jej jednostek 

organizacyjnych do których nie stosuje się 

przepisów ustawy - ordynacja podatkowa 

oraz wskazania organów do tego 

uprawnionych. 

 

23. 
XLII/216/06 z 

29.06.2006r. 

W/s wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2006r. 
 

24. 
XLII/217/06 z 

29.06.2006r. 

W/s określenia zakresu i formy informacji 

o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Brańszczyk za pierwsze półrocze. 

 

25. 
XLII/218/06 z 

29.06.2006r. 

W/s określenia zakresu i formy informacji 

o przebiegu wykonania planu 

finansowego dla Gminnych Instytucji 

Kultury za pierwsze półrocze.  

 

26. 
XLII/219/06 z 

29.06.2006r. 

W/s zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. 

Zmiana uchwałą nr 

XLVI/233/06 RG  z 

27.10.2006r. 

27. 
XLII/220/06 z 

29.06.2006r. 

W/s zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu na sfinansowanie planowego 

deficytu budżetu gminy Brańszczyk. 

 

28. 
XLII/221/06 z 

29.06.2006r. 

W/s zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu. 
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29. 
XLII/222/06 z 

19.06.2006r. 

W/s utworzenia obwodu głosowania, 

ustalenia granicy i numeru oraz siedziby 

obwodowej komisji wyborczej. 

 

30. 
XLIII/223/06 z 

26.07.2006r. 

W/s wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w/s budowy nowego 

odcinka drogi wojewódzkiej  

Ostrołęka - Wyszków. 

 

31. 
XLIV/225/06 z 

31.08.2006r. 

W/s wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2006r. 
 

32. 
XLV/226/06 z 

28.09.2006r. 

W/s wyrażenia zgody na nabycie działek 

pod budowę oczyszczalni ścieków w 

Trzciance. 

 

33. 
XLV/227/06 z 

28.09.2006r. 

W/s wydzierżawienia nieruchomości 

gruntowych położonych w Starych 

Budach. 

 

34. 
XLV/228/06 z 

28.09.2006r. 

W/s zmiany w uchwale nr XXVI/145/05 

Rady Gminy z dnia 23.03.2005r. w/s 

"Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 

Brańszczyk na lata 2005-2013". 

 

35. 
XLV/229/06 z 

28.09.2006r. 
W/s zmian w budżecie gminy na 2006r.  

36. 
XLV/230/06 z 

28.09.2006r. 

W/s ustalenia opłaty za świadczenia 

prowadzonych przez gminę przedszkoli 

samorządowych. 

 

37. 
XLVI/231/06 z 

27.10.2006r. 

W/s zmiany w uchwale nr 

XXXVIII/202/06 z dnia 03.03.2006r. o 

zaciągnięciu długoterminowej pożyczki z 

WFOŚiGW w Warszawie. 

 

38. 
XLVI/232/06 z  

27.10.2006r. 

W/s zmiany w uchwale nr XLI/211/06 z 

dnia 18.05.2006r. o zaciągnięciu 

długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW 

w Warszawie. 

 

39. 
XLVI/233/06 z  

27.10.2006r. 

W/s zmiany w uchwale nr XLII/219/06 z 

dnia 29.06.2006r. o zaciągnięciu 

długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW 

w Warszawie. 

 

40. 
XLVI/234/06 z  

27.10.2006r. 

W/s wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2006r. 
 

41. 
XLVI/235/06 z  

27.10.2006r. 

W/s wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Zarządem Powiatu 

Wyszkowskiego na zimowe utrzymania 

dróg powiatowych. 

 

 


