
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK – 2015 ROK 

(kadencja 2014-2018) 

 

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

1. 
VI.18.2015 

 16.01.2015 r. 

w sprawie powołania komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Brańszczyk 

 

  

2. 
VI.19.2015 

 16.01.2015 r. 

w sprawie powołania Komisji Finansów  

i Gospodarki Rady Gminy Brańszczyk 

 
  

3. 
VI.20.2015 

 16.01.2015 r. 

w sprawie powołania Komisji Oświaty, 

Kultury i Promocji Rady Gminy 

Brańszczyk 

 

 
 

4. 
VI.21.2015 

 16.01.2015 r. 

w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych 

i Porządku Publicznego Rady Gminy 

Brańszczyk 

 

  

5. 
VI.22.2015 

 16.01.2015 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Inwentaryzacyjnej 

 

  

6. 
VI.23.2015 

 16.01.2015 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów 

i rad sołeckich oraz przewodniczącego i 

zarządu osiedla na terenie gminy 

Brańszczyk 

 

  

7. 
VII.24.2015 

20.02.2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków 

 

  

8. 
VII.25.2015 

  20.02.2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Brańszczyk działki 

o numerze ewidencyjnym 58/1 w  

miejscowości Nowa Wieś 

 

  

9. 
VII.26.2015 

20.02.2015 r. 

w sprawie określenia wysokości dziennych 

stawek opłaty targowej oraz jej poboru w 

drodze inkasa 

 

Dz. Urz. Woj. Maz.  

2015. 1743 

z 27.02.2015 r. 

 

10. 
VII.27.2015 

20.02.2015 r. 

w sprawie uzgodnienia wykonania prac na 

potrzeby ochrony przyrody w użytkach 

ekologicznych w 2015 roku 

 

  

11. 
VII.28.2015 

20.02.2015 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk  

 

  

12. 
VII.29.2015 

20.02.2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2015 rok 
  



13. 
VII.30.2015 

20.02.2015 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Wyszkowskiemu na wykonanie 

dokumentacji technicznej na przebudowę 

drogi powiatowej Nr 4403W  

wraz z chodnikiem i odwodnieniem w 

miejscowości Niemiry 

 

  

14. 
VII.31.2015 

20.02.2015 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Wyszkowskiemu na wykonanie 

dokumentacji technicznej na przebudowę 

drogi powiatowej Nr 4403W wraz  

z chodnikiem na odcinku od skrzyżowania 

z ulicą Fryderyka Chopina w Brańszczyku 

do wiaduktu Turzyn – Zakręzie 

 

  

15. 
VII.32.2015 

20.02.2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup 

działki nr 130/1 w obrębie Tuchlin 

 

  

16. 
VII.33.2015 

20.02.2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

gruntów położonych w obrębie Dalekie-

Tartak  oraz gruntów położonych w 

obrębie Białebłoto-Stara Wieś 

 

  

17. 
VIII.34.2015 

13.03.2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2015-2020 

  

18. 
VIII.35.2015 

13.03.2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2015 rok 

 

  

19. 
VIII.36.2015 

13.03.2015 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie 

 

 

Zmiana Uchwałą Nr 

XVII.81.2015  

Rady Gminy 

Brańszczyk z dnia 5 

listopada 2015 roku 

20. 
VIII.37.2015 

13.03.2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup 

działki nr 431 w obrębie Trzcianka 

 

  

21. 
VIII.38.2015 

13.03.2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy  

środków stanowiących fundusz sołecki 

 

  

22. 
VIII.39.2015 

13.03.2015 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Brańszczyk” 

 

Dz. Urz. Woj. Maz.  

2015.3028 

01.04.2015 r. 

Uchwała 

unieważniona przez 

Wojewodę 

Mazowieckiego 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym  

23. 
VIII.40.2015 

13.03.2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 

od Powiatu Wyszkowskiego zadania z 

zakresu właściwości Powiatu - bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie 

gminy Brańszczyk w 2015 roku 

  



24. 
VIII.41.2015 

13.03.2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w 

użyczenie części zabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Dalekie-Tartak 

 

  

25. 
X.42.2015 

30.04.2015 r. 

w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Brańszczyk 

jako narzędzia ochrony środowiska 

naturalnego” 

 

  

26. 
X.43.2015 

30.04.2015 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Gminy Brańszczyk na lata 2015-2020 

 

  

27. 
X.44.2015 

30.04.2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2015-2020 

 

  

28. 
X.45.2015 

30.04.2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2015 rok 

 

  

29. 
X.46.2015 

30.04.2015 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

 

 

Zmiana Uchwałą Nr 

XVII.80.2015  

Rady Gminy 

Brańszczyk z dnia 5 

listopada 2015 roku 

30. 
X.47.2015 

30.04.2015 r. 

w sprawie oceny zasobów pomocy 

społecznej 

 

  

31. 
X.48.2015 

30.04.2015 r. 

w sprawie poboru podatków w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 

określenia wynagrodzenia za inkaso 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.4844 
26.05.2015 r.  

 

32. 
X.49.2015 

30.04.2015 r. 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet 

radnym, przewodniczącemu Rady Gminy i 

przewodniczącym organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych 

Gminy Brańszczyk 

 

  

33. 
X.50.2015 

30.04.2015 r. 

w sprawie obsługi administracyjnej i 

finansowej Publicznych Szkół 

Podstawowych oraz Zespołów Placówek 

Oświatowych, dla których Gmina 

Brańszczyk jest organem prowadzącym 

 

  

34. 
X.51.2015 

30.04.2015 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację 

projektu KIK 76. „Bezpieczeństwo w 

ruchu drogowym” współfinansowanego ze 

środków Szwajcarsko – Polskiego 

Programu Współpracy polegającego na 

„Przebudowie odcinka  drogi powiatowej 

 

Zmiana Uchwałą Nr 

XVII.79.2015  

Rady Gminy 

Brańszczyk z dnia 5 

listopada 2015 roku 



nr 4403W w miejscowości Białebłoto-

Kobyla”; 

35. 
X.52.2015 

30.04.2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia projektu 

POKL.09.01.01-14-011/15 pn. 

Modernizacja oddziałów przedszkolnych 

w Gminie Brańszczyk w ramach Priorytetu 

IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach” Działanie 9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 

„Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej”; 

 

  

36. 
X.53.2015 

30.04.2015 r. 

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność 

gminy Brańszczyk; 

 

  

37. 
X.54.2015 

30.04.2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup 

działki położonej w obrębie Przyjmy, 

 

  

38. 
X.55.2015 

30.04.2015 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Brańszczyk”; 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.4845 
26.05.2015 r.. 

 

39. 
XII.56.2015 

16.06.2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2015-2020 

 

  

40. 
XII.57.2015 

16.06.2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2015 rok 

 

  

41. 
XIII.58.2015 

26.06.2015 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Brańszczyk za 2014 rok 

  

42. 
XIII.59.2015 

26.06.2015 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Brańszczyk absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 

 

  

43. 
XIII.60.2015 

26.06.2015 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2015-2020 

 

  

44. 
XIII.61.2015 

26.06.2015 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2015 rok 

 

  



45. 
XIII.62.2015 

26.06.2015 

w sprawie regulaminu udzielenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Brańszczyk 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.6433 

22.07.2015 r. 

 

 

46. 
XIII.63.2015 

26.06.2015 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

gruntu stanowiącego własność Gminy 

Brańszczyk 

 

 

Zmiana uchwałą  

Nr XV.72.2015  
Rady Gminy 

Brańszczyk  

z dnia 18.09.2015 r. 

47. 
XIII.64.2015 

26.06.2015 

w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości, ich 

wydzierżawiania, wynajmowania lub 

użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 

lata lub na czas nieoznaczony 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.6434 

22.07.2015 r. 

 

 

 

48. 
XIII.65.2015 

26.06.2015 

w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych na terenie 

Gminy Brańszczyk 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.6435 
22.07.2015 r. 

 

 

49. 
XIII.66.2015 

26.06.2015 

w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony  

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.6436 
22.07.2015 r. 

 

 

50. 
XIII.67.2015 

26.06.2015 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brańszczyk w 

miejscowości Białebłoto-Kobyla. 

 

  

51. 
XIV.68.2015 

23.07.2015 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2015-2020 

 

  

52. 
XIV.69.2015 

23.07.2015 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2015 rok 

 

  

53. 
XV.70.2015 

18.09.2015 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2015-2020 

 

  

54. 
XV.71.2015 

18.09.2015 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2015 rok 

 

  

55. XV.72.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia   



18.09.2015 zgody na zamianę gruntu stanowiącego 

własność Gminy Brańszczyk 

 

56. 
XV.73.2015 

18.09.2015 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Brańszczyk 

 

 

Uchylona uchwałą 

Nr XVII.89.2015 

Rady Gminy 

Brańszczyk z dnia 

5.11.2015 r. 

57. 

 

XV.74.2015 

18.09.2015 

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw 

zaopiniowania kandydatów na ławników 
  

58. 
XVI.75.2015 

19.10.2015 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację 

zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 

4407W na odcinku Nowa Wieś – 

Porządzie oraz przebudowa drogi 

powiatowej Nr 4408W na odcinku 

Zygmuntowo – Sieczychy” 

 

  

59. 
XVI.76.2015 

19.10.2015 

w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Wyszkowie na kadencję 

2016-2019 

 

  

60. 
XVII.77.2015 

5.11.2015 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2015-2020 

 

  

61. 
XVII.78.2015 

5.11.2015 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2015 rok 

 

  

62. 
XVII.79.2015 

5.11.2015 

zmieniająca w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na 

realizację projektu  KIK 76. 

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” 

współfinansowanego ze środków 

Szwajcarsko – Polskiego Programu 

Współpracy polegającego na 

„Przebudowie odcinka  drogi powiatowej 

nr 4403W w miejscowości Białebłoto-

Kobyla” 

 

  

63. 
XVII.80.2015 

5.11.2015 

zmieniająca w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

 

  

64. 
XVII.81.2015 

5.11.2015 

zmieniająca w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

  



Warszawie 

 

65. 
XVII.82.2015 

5.11.2015 

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2016 rok 

  

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.9514 
z 25.11.2015 r. 

 

 

66. 
XVII.83.2015 

5.11.2015 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta do celów podatku rolnego na 2016 rok 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.9515 
z 25.11.2015 r. 

 

 

67. 
XVII.84.2015 

5.11.2015 

w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości na terenie gminy 

Brańszczyk  

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.9516 
z 25.11.2015 r. 

 

 

68. 
XVII.85.2015 

5.11.2015 

w sprawie określenia stawek podatku od 

środków transportowych  

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.9517 
z 25.11.2015 r. 

 

 

69. 
XVII.86.2015 

5.11.2015 

w sprawie określenia wzorów deklaracji i 

informacji na podatek od nieruchomości, 

podatek rolny i podatek leśny  

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.9518 
z 25.11.2015 r. 

 

Uchylona uchwałą 

Nr XVIII.94.2015 

Rady Gminy 

Brańszczyk z dnia 

27.11.2015 r. 

70 
XVII.87.2015 

5.11.2015 

w sprawie określenia wysokości dziennych 

stawek opłaty targowej oraz jej poboru w 

drodze inkasa  

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.9519 
z 25.11.2015 r. 

 

Uchylona uchwałą 

Nr XVIII.95.2015 

Rady Gminy 

Brańszczyk z dnia 

27.11.2015 r. 

71. 
XVII.88.2015 

5.11.2015 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 

od Powiatu Wyszkowskiego zadania z 

zakresu właściwości Powiatu - zimowego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie 

gminy Brańszczyk w 2016 roku 

 

  

72. 
XVII.89.2015 

5.11.2015 

w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Brańszczyk 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.9580 
z 26.11.2015 r. 

 

Uchylona uchwałą 

Nr XVIII.96.2015 

Rady Gminy 

Brańszczyk z dnia 

27.11.2015 r. 

73. 
XVII.90.2015 

5.11.2015 

w sprawie szczegółowego sposobu i  

zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i  

zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.9581 
z 26.11.2015 r. 

 

 

74. 
XVII.91.2015 

5.11.2015 

w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Brańszczyk z 

organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2016 

roku 

 

  

75. XVII.92.2015 zmieniająca w sprawie uchwalenia „Planu   



5.11.2015 gospodarki niskoemisyjnej Gminy 

Brańszczyk jako narzędzia ochrony 

środowiska naturalnego” 

 

76. 
XVIII.93.2015 

27.11.2015 

 

w sprawie przejęcia przez gminę 

Brańszczyk od Powiatu Wyszkowskiego w 

zarząd odcinka drogi powiatowej Nr 

4403W w miejscowości Niemiry 

 

  

77. 
XVIII.94.2015 

27.11.2015 

w sprawie określenia wzorów formularzy 

deklaracji i informacji na podatek od 

nieruchomości, podatek rolny i podatek 

leśny 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.9894 
z 02.12.2015 r. 

 

 

78. 
XVIII.95.2015 

27.11.2015 

w sprawie określenia wysokości dziennych 

stawek opłaty targowej oraz jej poboru w 

drodze inkasa 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.9895 
z 02.12.2015 r. 

 

 

79. 
XVIII.96.2015 

27.11.2015 

w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Brańszczyk 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016.436 
z 14.01.2016 r. 

 

 

80. 

XVIII.97.2015 

27.11.2015 

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych 

szkół, przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie Gminy 

Brańszczyk przez inny niż jednostka 

samorządu terytorialnego organ oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystywania dotacji 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.9897 
z 02.12.2015 r. 

 

 

81. 
XIX.98.2015 

10.12.2015 

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju 

lokalnego Miejscowości Turzyn 

 

  

82. 
XIX.99.2015 

10.12.2015 

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju 

lokalnego Miejscowości Niemiry 

 

  

83. 
XX.100.2015 

21.12.2015 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2015-2020 

 

  

84. 
XX.101.2015 

21.12.2015 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2015 rok 

 

  

85. 
XX.102.2015 

21.12.2015 

w sprawie przystąpienia Gminy 

Brańszczyk do Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” 

  

  

86. 
XXI.103.2015 

30.12.2015 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
  



Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 

2015-2020 

 

87. 
XXI.104.2015 

30.12.2015 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na 2015 rok 

 

  

88. 
XXI.105.2015 

30.12.2015 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

 

  

89. 
XXI.106.2015 

30.12.2015 

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 2016 

 

  

90. 
XXI.107.2015 

30.12.2015 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Brańszczyk dla działki o numerze 

ewidencyjnym 58/1 w miejscowości Nowa 

Wieś 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016.779 
z 25.01.2016 r. 

 

 

91. 
XXI.108.2015 

30.12.2015 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk 

na lata 2016-2021 

 

  

92. 
XXI.109.2015 

30.12.2015 

w sprawie uchwalenia  uchwały 

budżetowej gminy Brańszczyk na  rok 

2016 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016.577 
z 20.01.2016 r. 

 

 

 


