
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK – 2016 ROK 

(kadencja 2014-2018) 

 

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

1. 
XXII.110.2016 

11.01.2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju 

Lokalnego Miejscowości Brańszczyk 
  

2. 
XXIII.111.2016 

26.02.2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków 
  

3. 
XXIII.112.2016 

26.02.2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych i 

gimnazjów prowadzonych przez gminę 

Brańszczyk oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 2632 

16.03.2016 r. 

Zmiana uchwałą Nr 

XXIV.124.2016 

Rady Gminy 

Brańszczyk z dnia 

16 marca 2016 r. 

4. 
XXIII.113.2016 

26.02.2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych, dla których 

Gmina Brańszczyk jest organem prowadzącym 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 2633 

16.03.2016 r. 

Zmiana uchwałą Nr 

XXIV.125.2016 

Rady Gminy 

Brańszczyk z dnia 

16 marca 2016 r. 

5. 
XXIII.114.2016 

26.02.2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brańszczyk na lata 2016-2021 

  

6. 
XXIII.115.2016 

26.02.2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 

Brańszczyk na 2016 rok 
  

7. 
XXIII.116.2016 

26.02.2016 r. 

w sprawie uzgodnienia wykonania prac na 

potrzeby ochrony przyrody w użytkach 

ekologicznych w 2016 r. 

  

8. 
XXIII.117.2016 

26.02.2016 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki ewidencyjnej numer 

291 w miejscowości Białebłoto - Kobyla 

 

Zmiana uchwałą Nr 

XXX.157.2016 

Rady Gminy 

Brańszczyk z dnia 

17 października 

2016 r. 

9. 
XXIII.118.2016 

26.02.2016 r. 

zmieniająca w sprawie uchwalenia „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej Gminy Brańszczyk 

jako narzędzia ochrony środowiska 

naturalnego”. 

  

10. 
XXIII.119.2016 

26.02.2016 r. 

w sprawie ustalenia stawki procentowej 

służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 

podziału nieruchomości lub spowodowanym 

budową urządzeń infrastruktury technicznej 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 2634 

     z 16.03.2016 r. 

 

11. 
XXIII.120.2016 

26.02.2016 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Brańszczyk 
  

12. 
XXIII.121.2016 

26.02.2016 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk 
  

13. 
XXIII.122.2016 

26.02.2016 r. 

w sprawie pisma Pana Wojewody 

Mazowieckiego LEX-I.40.34.2016.MZ z dnia 

08.02.2016 r. skierowanego do Rady Gminy 

Brańszczyk z prośbą o wyjaśnienie naruszenia 

przez Wójta Gminy Brańszczyk Mieczysława 

  



Pękula zakazu wynikającego z art. 26 ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, 

ze zm.) 

14. 
XXIV.123.2016 

16.03.2016 r. 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 3662 

z 15.04.2016 r. 

 

15. 
XXIV.124.2016 

16.03.2016 r. 

zmieniająca w sprawie określenia kryteriów 

naboru do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych 

przez Gminę Brańszczyk oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 3663 

z 15.04.2016 r. 

 

16. 
XXIV.125.2016 

16.03.2016 r. 

zmieniająca w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych, dla których 

Gmina Brańszczyk jest organem prowadzącym 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 3664 

z 15.04.2016 r. 

 

17. 
XXV.126.2016 

31.03.2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brańszczyk na lata 2016-2021 

  

18. 
XXV.127.2016 

31.03.2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 

Brańszczyk na 2016 rok 
  

19. 
XXV.128.2016 

31.03.2016 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Brańszczyk” 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 3960 

z 21.04.2016 r. 

Zmiana uchwałą Nr 

XXVI.133.2016 

Rady Gminy 

Brańszczyk z dnia 

25 maja 2016 r. 

20. 
XXV.129.2016 

31.03.2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od 

Powiatu Wyszkowskiego zadania z zakresu 

właściwości Powiatu - bieżącego utrzymania 

dróg powiatowych na terenie gminy 

Brańszczyk w 2016 roku 

  

21. 
XXV.130.2016 

31.03.2016 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy na lata 2016-2020 

 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 3961 

z 21.04.2016 r. 

 

22. 
XXVI.131.2016 

25.05.2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brańszczyk na lata 2016-2021 

  

23. 
XXVI.132.2016 

25.05.2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 

Brańszczyk na 2016 rok 
  

24. 
XXVI.133.2016 

25.05.2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Brańszczyk” 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 5528 

z 21.06.2016 r. 

 

25. 
XXVI.134.2016 

25.05.2016 r. 
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej   

26. 
XXVI.135.2016 

25.05.2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Trzcianka, stanowiącej własność 

Gminy Brańszczyk 

  

27. XXVI.136.2016 
w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 5529 
 



25.05.2016 r. odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości  

z 21.06.2016 r. 

28. 
XXVI.137.2016 

25.05.2016 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 5530 

z 21.06.2016 r. 

 

29. 
XXVI.138.2016 

25.05.2016 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

wysokości stawki tej opłaty 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 5531 

z 21.06.2016 r. 

 

30. 
XXVI.139.2016 

25.05.2016 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brańszczyk w 

miejscowości Białebłoto-Kobyla. 

  

31. 
XXVII.140.2016 

28.06.2016 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Brańszczyk za 2015 rok 

  

32. 
XXVII.141.2016 

28.06.2016 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Brańszczyk absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2015 rok 

  

33. 
XXVII.142.2016 

28.06.2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brańszczyk na lata 2016-2021 

  

34. 
XXVII.143.2016 

28.06.2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 

Brańszczyk na 2016 rok 
  

35. 
XXVII.144.2016 

28.06.2016 r. 

w sprawie warunków i trybu składania 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 7078 

z 26.07.2016 

 

36. 
XXVIII.145.2016 

08.07.2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brańszczyk na lata 2016-2021 

  

37. 
XXVIII.146.2016 

08.07.2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 

Brańszczyk na 2016 rok 
  

38. 
XXIX.147.2016 

25.08.2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brańszczyk na lata 2016-2021 

  

39. 
XXIX.148.2016 

25.08.2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 

Brańszczyk na 2016 rok 
  

40. 
XXIX.149.2016 

25.08.2016 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brańszczyk w 

miejscowości Biełebłoto - Kobyla 

  

41. 
XXIX.150.2016 

25.08.2016 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

 

Uchylona uchwałą 

XXXI.160.2016 

Rady Gminy 

Brańszczyk z dnia 

25 listopada 2016 r. 

42. 
XXIX.151.2016 

25.08.2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych położonych w 

miejscowości Dalekie – Tartak, stanowiących 

własność gminy Brańszczyk 

  

43. 
XXIX.152.2016 

25.08.2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet 

radnym, przewodniczącym Rady Gminy i 

przewodniczącym organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk 

  



44. 
XXX.153.2016 

17.10.2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI.105.2015 

Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 

2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

  

45. 
XXX.154.2016 

17.10.2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 

Brańszczyk na 2016 rok 
  

46. 
XXX.155.2016 

17.10.2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/11 

Rady Gminy Brańszczyk z dnia 11 sierpnia 

2011 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Brańszczyk działek o numerach 

ewidencyjnych 618 i 619 w miejscowości 

Przyjmy 

  

47. 
XXX.156.2016 

17.10.2016 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

dotyczącej likwidacji dotychczasowej 

aglomeracji Trzcianka oraz wyznaczenia  

nowej aglomeracji Trzcianka 

  

48. 
XXX.157.2016 

17.10.2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.117.2016 

Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 lutego 2016 

roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

działki ewidencyjnej numer 291 

w miejscowości Białebłoto-Kobyla 

  

49. 
XXX.158.2016 

17.10.2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brańszczyk na lata 2016-2021 
  

50. 
XXXI.159.2016 

25.11.2016 r. 

w sprawie oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brańszczyk oraz 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

  

51. 
XXXI.160.2016 

25.11.2016 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

  

52. 
XXXI.161.2016 

25.11.2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brańszczyk na lata 2016-2021 

  

53. 
XXXI.162.2016 

25.11.2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 

Brańszczyk na 2016 rok 
  

54. 
XXXI.163.2016 

25.11.2016 r. 

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” 

  

55. 
XXXI.164.2016 

25.11.2016 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2017 rok 
Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 11431 
 



z 14.12.2016 r. 

56. 
XXXI.165.2016 

25.11.2016 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

do celów podatku rolnego na 2017 rok 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2016, poz. 11432 

z 14.12.2016 r. 

 

57. 
XXXII.166.2016 

09.12.2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych położonych w 

miejscowości Trzcianka, stanowiących 

własność gminy Brańszczyk 

  

58. 
XXXII.167.2016 

09.12.2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części 

działki ewidencyjnej numer 291 w 

miejscowości Białebłoto-Kobyla 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

2017, poz. 524 

z 18.01.2017 r. 

 

59. 
XXXIII.168.2016 

16.12.2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brańszczyk na lata 2016-2021 
  

60. 
XXXIII.169.2016 

16.12.2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 

Brańszczyk na 2016 rok 
  

61. 
XXXIV.170.2016 

30.12.2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od 

Powiatu Wyszkowskiego zadania z zakresu 

właściwości Powiatu - zimowego utrzymania 

dróg powiatowych na terenie  

gminy Brańszczyk w 2017 roku 

  

62. 
XXXIV.171.2016 

30.12.2016 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Gminy Brańszczyk z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2017 roku 

  

63. 
XXXIV.172.2016 

30.12.2016 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

  

64. 
XXXIV.173.2016 

30.12.2016 r. 

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 2017 

  

65. 
XXXIV.174.2016 

30.12.2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brańszczyk na lata 2016-2021 
  

66. 
XXXIV.175.2016 

30.12.2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 

Brańszczyk na 2016 rok 
  

67. 
XXXIV.176.2016 

30.12.2016 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brańszczyk na lata  

2017-2022 

  

68. 
XXXIV.177.2016 

30.12.2016 r. 
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej 

gminy Brańszczyk na rok 2017 
  

 


