
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK – 2014 ROK  

(kadencja 2010-2014) 

 

Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 

1. 
XLIV.246.2014 

 24.01.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2014-2020. 

 

  

2. 
XLIV.247.2014 

 24.01.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Brańszczyk na 2014 rok.  

 
  

3. 
XLIV.248.2014 

 24.01.2014 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

udzielenia pomocy w zakresie dożywiania 

dla osób i rodzin, których dochód 

przekracza kryterium dochodowe, w 

ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

na lata 2014 – 2020. 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2014 poz.989 
z 30.01.2014r. 

 
 

4. 
XLIV.249.2014 

 24.01.2014 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc Gminy Brańszczyk w 

zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

  

5. 
XLIV.250.2014 

 24.01.2014 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Gminy Brańszczyk. 

  

  

6. 
XLIV.251.2014 

 24.01.2014 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej. 

 

  

7. 
XLIV.252.2014 

 24.01.2014 r. 

w sprawie warunków i trybu składania za 

pomocą środków komunikacji 

elektronicznej deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2014 poz.990 
z 30.01.2014r. 

 

Unieważniona 

Uchwałą  

Nr 7.94.2014 
Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w 

Warszawie  

z 25.02.2014r. 

8. 
XLIV.253.2014 

z 24.01.2014 r. 

w sprawie uzgodnienia wykonania prac na 

potrzeby ochrony przyrody w użytkach 

ekologicznych w 2014 r. 

 

  

9. 
XLIV.254.2014 

 24.01.2014 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego  

dróg gminnych. 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2014 poz.991 
z 30.01.2014r. 

 

 

10. 
XLIV.255.2014 

24.01.2014 r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

2014 poz.992 
 



Brańszczyk działki o numerze 

ewidencyjnym 71 w miejscowości 

Białebłoto-Stara Wieś. 

 

z 30.01.2014r. 

 

11. 
XLIV.256.2014 

 24.01.2014 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Brańszczyk. 

 

  

12. 
XLV.257.2014 

 07.02.2014 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Brańszczyk. 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2014 poz.1542 
z 18.02.2014r. 

 

 

13. 
XLV.258.2014 

 07.02.2014 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Brańszczyk. 

 

  

14. 
XLVI.259.2014 

 06.03.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2014-2020. 

 

  

15. 
XLVI.260.2014 

 06.03.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Brańszczyk na 2014 rok.  

 

  

16. 
XLVI.261.2014 

 06.03.2014 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

 

  

17. 
XLVI.262.2014 

 06.03.2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonej w miejscowości 

Udrzyn.  

 

  

18. 
XLVI.263.2014 

 06.03.2014 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Brańszczyk”. 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2014 poz. 2733 
z 18.03.2014r. 

 

 

19. 
XLVI.264.2014 

 06.03.2014 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLIV.253.2014 Rady Gminy Brańszczyk  

z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie 

uzgodnienia wykonania prac na potrzeby 

ochrony przyrody w użytkach 

ekologicznych w 2014 r. 

 

  

20. 
XLVI.265.2014 

 06.03.2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 

od Powiatu Wyszkowskiego zadania z 

zakresu 

właściwości Powiatu - bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie 

gminy Brańszczyk w 2014 roku. 

 

  

21. 
XLVI.266.2014 

 06.03.2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

  



22. 
XLVI.267.2014 

 06.03.2014 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Wyszkowskiemu. 

 

  

23. 
XLVII.268.2014 

 16.04.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2014-2020. 

  

24. 
XLVII.269.2014 

 16.04.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2014r. 

 

  

25. 
XLVII.270.2014 

 16.04.2014 r. 

uchwała zmieniająca w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie. 

  

  

26. 
XLVII.271.2014 

 16.04.2014 r. 

w sprawie oceny zasobów pomocy 

społecznej. 

 

  

27. 
XLVII.272.2014 

 16.04.2014 r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Brańszczyk. 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2014 poz. 4307 

z 24.04.2014r. 

 

 

28. 
XLVII.273.2014 

 16.04.2014 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola prowadzone 

przez Gminę Brańszczyk.   

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2014 poz. 4308 
z 24.04.2014r. 

 

Zmiana Uchwałą Nr 

XLIX.284.2014 
Rady Gminy 

Brańszczyk  

z dnia 30.06.2014 

29. 
XLVIII.274.2014 

 13.06.2014 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Brańszczyk za 2013 rok. 

 

  

30. 
XLVIII.275.2014 

 13.06.2014 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Brańszczyk absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy za rok 2013. 

 

  

31. 
XLVIII.276.2014 

 13.06.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2014-2020. 

  

32. 
XLVIII.277.2014 

 13.06.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2014r. 

 

  

33. 
XLVIII.278.2014 

 13.06.2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Brańszczyk. 

 

  

34. 
XLVIII.279.2014 

 13.06.2014 r. 

zmieniająca w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

Telekomunikacji Polskiej S.A. 

  



35. 
XLVIII.280.2014 

 13.06.2014 r. 

w sprawie podjęcia współpracy 

partnerskiej z Województwem 

Mazowieckim dotyczącej realizacji 

projektu systemowego pn. Wyrównanie 

szans edukacyjnych uczniów poprzez 

dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe - „Moja 

przyszłość" współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

 

  

36. 
XLIX.281.2014 

30.06.2014 r.  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2014-2020. 

 

  

37. 
XLIX.282.2014 

30.06.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2014r. 

 

  

38. 
XLIX.283.2014 

30.06.2014 r. 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę 

długoterminowej pożyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na 

wyprzedzające finansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami w 

miejscowościach Budykierz i Knurowiec 

gmina Brańszczyk”. 

 

  

39. 
XLIX.284.2014 

30.06.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLVII.273.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 

r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola prowadzone 

przez Gminę Brańszczyk. 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2014 poz. 6403 
z 03.07.2014r. 

 

 

40. 
L.285.2014 

14.08.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2014-2020. 

 

  

41. 
L.286.2014 

14.08.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2014r. 

 

  

42. 
L.287.2014 

14.08.2014 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

kredytów. 

  

43. 
L.288.2014 

14.08.2014 r. 

w sprawie przejęcia przez gminę 

Brańszczyk od Powiatu Wyszkowskiego w 

zarząd odcinka drogi powiatowej Nr 

4405W w miejscowości Tuchlin. 

 

  



44. 
L.289.2014 

14.08.2014 r. 

w sprawie warunków i trybu składania 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2014. poz. 8033 
z 26.08.2014r. 

 

 

45. 
L.290.2014 

14.08.2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonej w miejscowości 

Brańszczyk. 

 

 

Zmiana uchwałą Nr 

V.12.2014 Rady 

Gminy Brańszczyk  

z dnia 30.12.2014 r. 

46. 
LI.291.2014 

05.09.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2014-2020. 

 

  

47. 
LI.292.2014 

05.09.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2014r. 

 

  

48. 
LI.293.2014 

05.09.2014 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Województwa Mazowieckiego przez 

Gminę Brańszczyk poprzez wykonanie 

„Budowy chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 694 na odcinku od km 

2+580 do km 2+732 w miejscowości 

Poręba-Kocęby”. 

 

  

49. 

 

LII.294.2014 

8.10.2014 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2014-2020. 

 

  

50. 

 

LII.295.2014 

8.10.2014 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2014r. 

 

  

51. 

 

LII.296.2014 

8.10.2014 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

nieruchomości gruntowej. 
  

52. 
LIII.297.2014 

23.10.2014 r. 

w sprawie bezpłatnego udostępnienia 

placów zabaw na terenie Gminy 

Brańszczyk. 

 

 

Utraciła moc 

Uchwałą  

Rady Gminy 

Brańszczyk 

Nr LIV.303.2014  

z  dnia 06.11.2014r. 

53. 
LIV.298.2014 

6.11.2014 r. 

 

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2015 rok. 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2014. poz. 10687 
z 26.11.2014r. 

 

 

54. 
LIV.299.2014 

6.11.2014 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta do celów podatku rolnego na 2015 

rok. 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2014. poz. 10688 
z 26.11.2014r. 

 

 



55. 

 

LIV.300.2014 

6.11.2014 r. 

 

w sprawie przyjęcia środków z Funduszu 

Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura 

energetyczna przyjazna środowisku i 

efektywność energetyczna w ramach 

Działania 9.3 - Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej - plany 

gospodarki niskoemisyjnej (PGN) 

(Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013) 

 

  

56. 

LIV.301.2014 

6.11.2014 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2014-2020. 

 

  

57. 

 

LIV.302.2014 

6.11.2014 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2014r. 

 

  

58. 

 

LIV.303.2014 

6.11.2014 r. 

 

 

w sprawie bezpłatnego udostępnienia 

placów zabaw na terenie Gminy 

Brańszczyk. 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2014. poz. 11283 
z 09.12.2014r. 

 

 

 


