
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK – 2017 ROK 

(kadencja 2014-2018) 

 

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

1.  

 XXXV.178.17      
 30 styczeń 2017 r.  

 

zmiana uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brańszczyk na lata 2017-2022. 

  

2.  

 XXXV.179.17                
30 styczeń 2017 r. 

 

zmiana uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2017rok. 

  

3.  

XXXV.180.17                                         
30 styczeń 2017 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Brańszczyk. 

 
 

4.  

 XXXV.181.17             
30 styczeń 2017 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Brańszczyk   

5.  

 XXXVI.182.17            
20 luty 2017 r. 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. 

  

6.  

 XXXVI.183.17            
20 luty 2017 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych 
szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych i 
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. 

  

7.  

 XXXVI.184.17            
20 luty 2017 r. 

w sprawie uzgodnienia wykonania prac na 
potrzeby ochrony przyrody w użytkach 
ekologicznych w 2017 

  

8.  

 XXXVI.185.17            
20 luty 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od 
Powiatu Wyszkowskiego zadania z zakresu 
właściwości Powiatu - bieżącego utrzymania 
dróg powiatowych na terenie gminy 
Brańszczyk w 2017 roku 

  

9.  

 XXXVII.186.17            
17 marzec 2017 r. 

 

zmiana uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brańszczyk na lata 2017-2022 

  

10.  
 XXXVII.187.17            

17 marzec 2017 r. 
zmiana uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2017 rok. 

  

11.  

 XXXVII.188.17            
17 marzec 2017 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

  

12.  

 XXXVII.189.17            
17 marzec 2017 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

 

zmieniona uchwałą 

Nr XLIV.223.2017 

z dn. 27.10.2017r. 

13.   XXXVII.190.17            w sprawie zaciągnięcia długoterminowej   
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17 marzec 2017 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

14.  

 XXXVII.191.17            
17 marzec 2017 r. 

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Brańszczyku 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2017, poz. 3125 

z 31.03.2017 r. 

 

15.  

 XXXVII.192.17            
17 marzec 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXIV.172.2016 Rady Gminy Brańszczyk z 
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

  

16.  

 XXXVII.193.17            
17 marzec 2017 r. 

w sprawie wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej i 
organizacyjnej jednostek organizacyjnych 
zaliczonych do sektora finansów 
publicznych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Brańszczyk 

  

17.  

 XXXVII.194.17            
17 marzec 2017 r. 

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania 
lokali komunalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Brańszczyk 

 

Utraciła moc 

uchwałą               

Nr XL.209.2017 

 z dn. 28.06.2017r. 

18.  
 XXXVII.195.17            

17 marzec 2017 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk 

  

19.  

 XXXVII.196.17            
17 marzec 2017 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Brańszczyk” 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2017, poz. 3126 

z 31.03.2017 r. 

 

20.  

 XXXVII.197.17            
17 marzec 2017 r. 

w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego na okres od 1 września 
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2017, poz. 3127 

z 31.03.2017 r. 

 

21.  

 XXXVII.198.17            
17 marzec 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do 
klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Brańszczyk oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły. 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2017, poz. 3128 

z 31.03.2017 r. 

 

22.  

 XXXVII.199.17            
17 marzec 2017 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. 

2017, poz. 3129 

z 31.03.2017 r. 

 

23.  

 XXXVIII.200.17          
31 marzec 2017 r. 

 

zmiana uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brańszczyk na lata 2017-2025 

  

24.  
 XXXVIII.201.17          

31 marzec 2017 r. 
zmiana uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na 2017 rok 

 

 
 

25.   XXXVIII.202.17          w sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk Dz. Urz. Woj. 

Maz. 
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31 marzec 2017 r. 2017, poz. 3664 

z 12.04.2017 r. 

26.  
 XXXVIII.203.17          

31 marzec 2017 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Brańszczyk 

  

27.  

 XL.204.17                   
28 czerwiec 2017 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Brańszczyk za 2016 rok 

  

28.  

 XL.205.17                  
28 czerwiec 2017 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Brańszczyk absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu gminy za 2016 rok 

  

29.  

 XL.206.17                  
28 czerwiec 2017 r. 

zmiana uchwały w sprawie uchwalenie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brańszczyk na lata 2017-2025 

  

30.  
 XL.207.17                  

28 czerwiec 2017 r. 
zmiana uchwały budżetowej Gminy 
Brańszczyk na 2017 rok 

  

31.  
 XL.208.17                  

28 czerwiec 2017 r. 
w sprawie oceny zasobów pomocy 
społecznej 

  

32.  

 XL.209.17                  
28 czerwiec 2017 r. 

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania 
lokali komunalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Brańszczyk 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2017, poz. 6326 

z 25.07.2017 r. 

 

33.  

 XL.210.17                  
28 czerwiec 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych położonych w miejscowości 
Trzcianka, stanowiących własność gminy 
Brańszczyk 

  

34.  

 XL.211.17                  
28 czerwiec 2017 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2017, poz. 6327 

z 25.07.2017 r. 

 

35.  

XLI.212.17                  
31 sierpień 2017 r. 

zmiana uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brańszczyk na lata 2017-2025 

  

36.  
XLI.213.17                  

31 sierpień 2017 r. 
zmiana uchwały budżetowej gminy 
Brańszczyk na rok 2017 

  

37.  

XLI.214.17                  
31 sierpień 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 
lokalu użytkowego położonego w budynku 
komunalnym w Porębie Średniej 8 na 
działce Nr 382 na czas nieokreślony oraz 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu. 

  

38.  

XLI.215.17                  
31 sierpień 2017 r. 

w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/84/08 
Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 stycznia 
2008 r. w sprawie Statutu Gminy Brańszczyk 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2017, poz. 7484 

z 09.09.2017 r. 

 

39.  

 XLII.216.17                    
8 wrzesień 2017 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 
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siecią TEN-T” 

40.  

 XLII.217.17                    
8 wrzesień 2017 r. 

zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na 
lata 2017-2025 

  

41.  
 XLII.218.17                    

8 wrzesień 2017 r. 
zmiana uchwały budżetowej Gminy 
Brańszczyk na 2017 rok 

  

42.  

 XLIII.219.17               
13 październik 

2017r. 

w sprawie nadania nazwy skansenowi w 
Brańszczyku 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2017, poz. 9549 

z 26.10.2017 r. 

 

43.  

XLIV.220.17                     
27 październik    

2017 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. 

 

zmieniona uchwałą 

Nr XLVI.247.2017 

z dn. 28.12.2017r. 

44.  

XLIV.221.17             
27 październik     

2017 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

  

45.  

XLIV.222.17             
27 październik     

2017 r. 

zmieniająca w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 

  

46.  

XLIV.223.17             
27 październik     

2017 r. 

zmieniająca w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 

  

47.  

XLIV.224.17             
27 październik     

2017 r. 

zmiana uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brańszczyk na lata 2017-2025 

  

48.  

XLIV.225.17             
27 październik     

2017 r. 

zmiana uchwały budżetowej Gminy 
Brańszczyk na 2017 rok.   

49.  

XLV.226.17                 
9 listopad 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup 
nieruchomości gruntowej położonej w 
miejscowości Nowa Wieś, gmina Brańszczyk 

  

50.  

XLV.227.17                 
9 listopad 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Brańszczyk. 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2017, poz. 10581 

z 21.11.2017 r. 

utraciła moc 

uchwałą Nr 

XLVI.244.2017 

z dn. 28.12.2017r. 

51.  
XLV.228.17                 

9 listopad 2017 r. 
zmiana uchwały budżetowej Gminy 
Brańszczyk na 2017 rok. 

  

52.  

XLV.229.17                 
9 listopad 2017 r. 

w sprawie zmiany w uchwale Nr 
XXV/143/05 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 
28 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w 
poszczególnych okresach roku szkolnego, 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2017, poz. 10576 

z 21.11.2017 r. 
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pracy obowiązki określone dla stanowisk o 
różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, 
logopedów, nauczycieli prowadzących 
gimnastykę korekcyjną, w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Gminę. 

53.  

XLV.230.17                 
9 listopad 2017 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Brańszczyku w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Henryka 
Sienkiewicza w Brańszczyku. 

  

54.  

XLV.231.17                 
9 listopad 2017 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Piotra Kulasińskiego 
w Trzciance w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Piotra Kulasińskiego w 
Trzciance. 

  

55.  

XLV.232.17                 
9 listopad 2017 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Turzynie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Marii Konopnickiej w 
Turzynie. 

  

56.  

XLV.233.17                 
9 listopad 2017 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła 
II w Białymbłocie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w 
Białymbłocie. 

  

57.  

XLV.234.17                 
9 listopad 2017 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła 
II w Nowych Budach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w 
Nowych Budach. 

  

58.  

XLV.235.17                 
9 listopad 2017 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Leśnej 
Placówki AK "Mrowisko" w Knurowcu w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Bohaterów Leśnej Placówki AK "Mrowisko" 
w Knurowcu. 

  

59.  

XLV.236.17                 
9 listopad 2017 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Porębie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Porębie. 

  

60.  

XLV.237.17                 
9 listopad 2017 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta do celów podatku rolnego na 2018 rok 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2017, poz. 10577 

z 21.11.2017 r. 

 

http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845


61.  

XLV.238.17                 
9 listopad 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2018 rok. 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2017, poz. 10578 

z 21.11.2017 r. 

 

62.  

 XLVI.239.17             
28 grudzień 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Brańszczyk na lata 
2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 
2024 wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko Projektu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Brańszczyk na lata 2017 – 2020 z 
perspektywą do 2024 roku. 

  

63.  

 XLVI.240.17             
28 grudzień 2017 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 2018 

  

64.  

 XLVI.241.17             
28 grudzień 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Gminy Brańszczyk z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2018 roku 

  

65.  

 XLVI.242.17             
28 grudzień 2017 r. 

w sprawie przedłużenia czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf na 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków stosowanych przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Wyszkowie 

  

66.  

 XLVI.243.17             
28 grudzień 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od 
Powiatu Wyszkowskiego zadania z zakresu 
właściwości Powiatu - zimowego utrzymania 
dróg powiatowych na terenie gminy 
Brańszczyk w 2018 roku 

  

67.  

 XLVI.244.17             
28 grudzień 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Brańszczyk 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2018, poz. 486 

z 15.01.2018r. 

 

68.  

 XLVI.245.17             
28 grudzień 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

  

69.  
 XLVI.246.17             

28 grudzień 2017 r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk. 

  

70.  

 XLVI.247.17             
28 grudzień 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 

  

71.  

 XLVI.248.17             
28 grudzień 2017 r. 

 

zmiana uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2017-2025 

  

72.   XLVI.249.17             w sprawie zmiany uchwały budżetowej   

http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1845
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1890
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1890
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1890
http://www.bip.branszczyk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1876


28 grudzień 2017 r. gminy Brańszczyk na 2017 rok. 

73.  

 XLVI.250.17             
28 grudzień 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2018-
2028 

  

74.  

 XLVI.251.17             
28 grudzień 2017 r. 

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej 
gminy Brańszczyk na rok 2018 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2018, poz. 488 

z 15.01.2018r. 

 

75.  

 XLVI.252.17             
28 grudzień 2017 r. 

w sprawie określenia rodzaju 

dodatkowych usług świadczonych przez 

gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i 

zagospodarowania tych odpadów, 

sposobu ich świadczenia oraz wysokości 

ceny za te usługi 

Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

2018, poz. 491 

z 15.01.2018r. 
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