REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Rada Gminy NOWE MIASTO 1998-2010
Lp. Nr uchwały

z dnia

W sprawie:

Ogłoszono w dzienniku
Urzędowym Województwa
Mazowieckiego

Kadencja 1998 - 2002
1.

25/IV/99

5 lutego 1999 r.

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w
Nowym Mieście.

Nr 41 z dn.2.06.1999r.
poz.1435

2.

28/V/99

15 marca 1999 r.

- określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście. Nr 41 z dn.2.06.1999r.
poz.1436

3.

29/V/99

15 marca 1999 r.

- określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w
Gościminie Wielkim.

Nr 41 z dn.2.06.1999r.
poz.1437

4.

30/V/99

15 marca 1999 r.

- określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym
Mieście.

Nr 41 z dn.2.06.1999r.
poz.1438

5.

128/XV/01

26 lutego 2001r.

- dokonania zmian w Statucie Gminy Nowe Miasto.

Nr 96 z dn.16.05.2001r.
poz.1056

6.

132/XVII/01

25 kwietnia 2001 r. - dokonania zmian w uchwale w sprawie połączenia Gminnego
Ośrodka Kultury w Nowym Mieście oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nowym Mieście w jedna instytucję kultury pn.
„Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście”.

Nr 131 z dn.29.06.2001r.
poz..1802
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7.

134/XVII/01

25 kwietnia 2001r.

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w gminie Nowe Miasto na rok 2001

Nr 131 z dn.25.04.2001r.
poz.1803

8.

135/XVII/01

5 kwietnia 2001 r.

- ustalenia opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie
świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Nr 131 z dn.29.06.2001r.
poz.1804

9.

142/XVIII/01

27 czerwca 2001 r.

- likwidacji Szkoły Filialnej w Szczawinie.

Nr 176 z dn.27.08.2001r.
poz.2824

10.

143/XVIII/01

27 czerwca 2001 r.

- likwidacji Szkoły Filialnej w Latoniach.

Nr 176 z dn.27.08.2001r.
poz.2825

11.

147/XX/01

31 sierpnia 2001r.

- dokonania zmian w Statucie Gminy Nowe Miasto.

Nr 219 z dn.16.10.2001r.
poz.3822

12.

148/XX/01

31 sierpnia 2001 r.

- ustalenia dla terenu Gminy Nowe Miasto liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu/z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży.

Nr 219 z dn.16.10.2001r.
poz.2823

13.

158/XXII/01

26 listopada 2001r.

- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2002r.

Nr 265 z dn.8.12,2001r.
poz.6508

14.

159/XXII/01

26 listopada 2011r.

- obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego za 2002 r,

Nr 265 z dn.8.12.2001r.
poz.6509

15.

160/XXII/01

26 listopada 2001r.

- ustalenia stawki podatku od posiadania psów.

Nr 265 z dn.8.12.2001r.
poz.6510

16.

161/XXII/01

26 listopada 2001r.

- określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego
użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Nr 265 z dn.8.12.2001r.
poz.6511
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17.

162/XXII/01

26 listopada 2001r.

- określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych

Nr 265 z dn.8.12.2001r.
poz.6512

18.

163.XXII/01

26 listopada 2001r.

- określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za
pobieranie podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

Nr 265 z dn.8.12.2001r.
poz.6513

19.

164/XXII/01

26 listopada 2001r.

- ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Nr 265 z dn.8.12.2001r.
poz.6514

20.

165/XXII/01

26 listopada 2001r.

- wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe
nie obje te przepisami opłaty skarbowej i ustalenia ich
wysokości.

Nr 265 z dn.8.12.2001r.
poz.6515

21.

166/XXIII/01

21 grudnia 2001r.

- ustalenia wysokości opłaty za wodę pobierana z urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Nr 6 z dn.8 01.2001r.
poz.57

22.

170/XXIV/02

27 lutego 2002 r.

- dokonania zmian w uchwale w sprawie określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za pobieranie podatków i opłat
lokalnych w drodze inkasa.

Nr 82 z dn.28.03.2002r.
poz.1693

23.

176/XXIV/02

27 lutego 2002 r.

- uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2002

Nr 82 z dn.28.03.2002r.
poz.1694

24.

177/XXIV/02

27 lutego 2002r.

- szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy Nr 82 z dnia 28.03.2002r.
społecznej w formie zakupu posiłków.
poz.1695

25.
.

182/XXVI/02

25 kwietnia 2002r.

- przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego
przez Gminę.

Nr 153 z dn.12.03.2002r.
poz.3363

26.

183/XXVI/02

25 kwietnia 2002r.

- wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe
nie objęte przepisami opłaty skarbowej i ustalenie ich wysokości.

Nr 153 z dn.12.03.2002
poz.3364
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27.

184/XXVI/02

25 kwietnia 2002r.

- określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich
pobierania.

Nr 153 z dn.12.03.2002r.
poz.3365

28.

185/XXVI/02

25 kwietnia 2002r.

- uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nowym Mieście.

Nr 153 z dn.12.03.2002r.
poz.3366

29.

191/XXVII/02

26 czerwca 2002 r.

- dokonania zmian w Statucie Gminy Nowe Miasto.

Nr 198 z dn.27.07.2002r.
poz.4717

30.

193/XXVII/02

26 czerwca 2002 r.

- podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Nr 198 z dn.27.07.2002r.
poz.4718

31.

194/XXVII/02

26 czerwca 2002r.

- podziału gminy na obwody głosowania.

Nr 198 z dn.27.07.2002r.
poz.4719

Kadencja 2002 – 2006
1.

4/II/02

6 grudnia 2002r.

- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003r

2.

5/II/02

6 grudnia 2002.

- obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2003r.

Nr 315 z dn.8.12.2002r.
poz.8492
Nr 315 z dn.8.12.2002r.
poz.8493

3.

6/II/02

6 grudnia 2002r.

- określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych

Nr 315 z dn.8.12.2002r.
poz.8494

4.

14/III/02

30 grudnia 2002r.

- ustalenia regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy
Nowe Miasto.

Nr 19 z dn.20.01.2003r.
poz.550
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5.

15/III/02

30 grudnia 2002r.

- wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w
sprawie podatku rolnego.

Nr 19 z dn.20.01.2003r.
poz.551

6.

16/III/02

30 grudnia 2002r.

- wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w
sprawie podatku leśnego.

Nr 19 z dn.20.01.2003r.
poz.552

7.

17/III/02

30 grudnia 2002r.

- wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru
informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

Nr 19 z dn.20.01.2003r.
poz.553

8.

18/III/02

30 grudnia 2002r.

- uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2003.

Nr 19 z dn.20.01.2003r.
poz.554

9.

19/III/02

30 grudnia 2002r.

- dokonania zmian w uchwale w sprawie utworzenia sołectw na
terenie Gminy Nowe Miasto.

Nr 19 z dn.20.01.2003r.
poz.555

10.

27/IV/03

31 marca 2003r.

- ustalenia wysokości opłaty za wodę pobierana z urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Nr 119 z dn.4.05.2003r.
poz.2900

11.

28/IV/03

31 marca 2003r.

- zaliczenia dróg na obszarze gminy Nowe Miasto do kategorii
dróg gminnych.

Nr 119 z dn.4.05.2003r.
poz.2901

12.

33/IV/03

31 marca 2003r.

- uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
letniskowego, usługowego w Nowym Mieście.

Nr 119 z dn.4.05.2003r.
poz.2902

13.

36/V/03

25 kwietnia 2003r.

- uchwalenia Statutu Gminy Nowe Miasto.

Nr 168 z dn.23.06.2003r.
poz.4132

14.

41//V/03

25 kwietnia 2003r.

- dokonania zmian w uchwale sprawie wysokości opłat za wodę
pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Nr 168 z dn.23.06.2003r.
poz.4133

15.

44/VI/03

14 sierpnia 2003 r.

- nadanie nazw ulicom na terenie wsi Nowe Miasto.

Nr 231 z dn.1.09.2003r.
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poz.6077
Nr 25 z dn.6.02.2004r.
poz.858

16.

63/VIII/03

29 grudnia 2003r.

- obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na rok 2004.

17.

64/VIII/03

29 grudnia 2003r.

- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

18.

65/VIII/03

29 grudnia 2003r

- określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych

Nr 25 z dn.6.02.2004r.
poz.859
Nr 25 z dn.6.02.2004r.
poz.860

19.

67/VIII/03

29 grudnia 2003r.

- ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie
objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

Nr 25 z dn.6.02.2004r.
poz.861

20.

74/VIII/03

25 marca 2004r.

- uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Nr 113 z dn.14.05.2004r.
poz.2765

21.

75/IX/04

25 marca 2004r.

- ustalenia na terenie Gminy Nowe Miasto liczby punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z
wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Nr 113 z dn.14.05.2004r.
poz.2766

22.

80/XI/04

28 kwietnia 2004r.

- założenia i prowadzenia Technikum Agrobiznesu.

Nr 165 z dn.6.07.2004r.
poz.165

23.

81/XII/04

30 czerwca 2004r.

- dokonania zmiany w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu
Szkół w Nowym Mieście.

Nr 205 z dn.16.08.2004r.
poz.5472

24.

82/XII/04

30 czerwca 2004r.

- nadania pierwszego Statutu Technikum Agrobiznesu w Nowym
Mieście.

Nr 205 z dn.16.08.2004r.
poz.5473

25.

92/XIII/04

13 października
2004r.

- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Nowe Miasto w miejscowościach: Adamowo, Aleksandria,

Nr 303 z dn.11.12.2004r.
poz.8570
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Anielin, Czarnoty, Grabie, Goscimin Wielki, Jurzyn, Jurzynek,
Kubice, Latonice, Miszewo B, Miszewo Wielkie, ModzeleBartłomieje, Nowosiółki, Popielżyn Dolny, przepitki,
Salomonka, Szczawin, Wólka Szczawińska, Zasonie, Zawady B,
Żołędowo.
21.

93/XIII/04

13 października
2004r

- zatwierdzenia wysokości opłaty za wodę pobieraną z urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Nr 291. z dn.29.11.2004r.
poz.7928

22.

102/XIV/04

3 grudnia 2004r.

- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

23.

103/XIV/04

3 grudnia 2004r.

- określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

24.

104/XIV/04

3 grudnia 2004r.

- zwolnień w podatku od nieruchomości.

25.

105/XIV/04

3 grudnia 2004 r.

- określenia opłaty targowej.

26.

106/XIV/04

3 grudnia 2004r.

- wysokości opłat za korzystanie z mienia komunalnego Gminy
Nowe Miasto.

Nr 308 z dn.16.12.2004
poz.9371
Nr 308 z dn.16.12.2004r.
poz.9372
Nr 308 z dn.16.12.2004r.
poz.9373
Nr 308 z dn.16.12,2004r,
poz.9374
Nr 308 z dn.16.12.2004r.
poz.9375

27.

107/XIV/04

3 grudnia 2004r.

- ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, terminu
płatności oraz sposobu jej poboru.

Nr 308 z dn.16.122004r.
poz.9376

28.
.

113/XV/2004

30 grudnia 2004r.

- określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty
targowej w drodze inkasa.

Nr 23 z dn.27.01.2005r.
poz.678

29.

114/XV/2004

30 grudnia 2004r.

- ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Nr 23 z dn.27.01.2005r.
poz.679

30.
.

115/XV/2004

30 grudnia 2004r.

- ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, terminu

Nr 23 z dn.27.01.2005r.
poz.680
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płatności oraz sposobu jej poboru.
31.

116/XV/2004

30 grudnia 2004r.

- ustalenia podatku od posiadania psów oraz zarządzenia poboru
w drodze inkasa.

Nr 23 z dn.27.01.2005r.
poz.681

32.

118/XV/04

30 grudnia 2004r.

- wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy obiektu
fizjograficznego.

Nr 23 z dn.27.01.2005r.
poz.682

33.

119/XVI/05

30 marca 2005r.

- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
miejscowości Nowe Miasto z terenami otaczającymi zbiornik
retencyjny na rzece Sona.

Nr 130 z dn.5.06.2005r.
poz.3982

34.

122/XVI/05

30 marca 2005
roku

- Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.

Nr 123 z dn.29.05.2005r.
poz.3649

35.

123/XVI/05

30 marca 2005
roku

- przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym.

Nr 123 z dn.29.05.2005r.
poz.3650

36.

124/XVI/05

30 marca 2005r.

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Nr 123 z dn.29.05.2005r.
poz.3651

37.

125/XVI/05

30 marca 2005r.

- uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nowym Mieście.

Nr 123 z dn.29.05.2005r.
poz.3652

38.

127/XVI/05

30 marca 2005r.

- zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie
zakupu posiłków w 2005r.

Nr 123 z dn.29.05,2005r.
poz.3653

39.

137/XVII/05

30 czerwca 2005r.

- dokonania zmian w uchwale w sprawie ustalenia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Nr 187 z dn.15.08.2005r.
poz.6049

40.

147/XVII/05

30 czerwca 2005r.

- wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na

Nr 187 z dn.16.08.2005r.
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cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochrona dróg.

poz.6050

41.

158/XXI/05

9 grudnia 2005r.

- określenia stawek podatku od nieruchomości.

42.

159/XXI/05

9 grudnia 2005r.

- ustalenia podatku od posiadania psów oraz zarządzenie poboru
w drodze inkasa.

Nr 277 z dn.17.12.2005r.
poz.10370
Nr 277 z dn.17.12.2005r.
poz.10371

43.

160/XXI/05

9 grudnia 2005r.

- określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

Nr 277 z dn.17.12.2005r.
poz.10372

44.

161/XXI/05

9 grudnia 2005 r.

- określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności
opłaty administracyjnej.

Nr 277 z dn.17.12.2005r.
poz.10373

45.

165/XXI/05

9 grudnia 2005 r.

- dokonania zmian w uchwale w sprawie ustalenia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Nr 277 z dn.17.12.2005r.
poz.10374

46.

169/XXI/05

29 grudnia 2005r.

- Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.

Nr 15 poz.568

47.

172/XVIII/06

22 marca 2006r.

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2006.

Nr 96 z dn.24.05.2006r.
poz.3176

48.

187/XXV/06

28 czerwca 2006r.

- szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania lub
Nr 165 z dn.22 sierpnia 2006r.
rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających
poz.6523
gminie Nowe Miasto oraz jednostkom organizacyjnym gminy, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa.
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Kadencja 2006 – 2010
1.

10/III/2006

28 grudnia 2006 r.

- obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

2.

11/III/2006

28 grudnia 2006r.

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr 13 z dn. 14 stycznia 2007 r
poz.244
poz.245

3.

12/III/2006

28 grudnia 2006r.

- zwolnień w podatku od nieruchomości.

poz.246

4.

13/III/2006

28 grudnia 2006r.

- określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

poz.247

5.

14/III/2006

28 grudnia 2006r.

- ustalenia podatku od posiadania psów oraz zarządzenia poboru
w drodze inkasa.

poz.248

6.

16/III/2006

28 grudnia 2006r.

- nadania nazwy ulicy na terenie wsi Nowe Miasto.

poz.249

7.

17/III/2006

28 grudnia 2006r.

- dokonania zmian w Statucie Gminy Nowe Miasto.

poz.250

8.

18/III/2006

28 grudnia 2006r.

- Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których
organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.

poz.251

9.

25/V/2007

29 marca 2007r.

- uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

Nr 125 z dn.4 lipca 2007r.
poz.3264

10.

33/VI/2007

25 kwietnia 2007r

- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Nowe Miasto.

Nr 157 z dn.11 sierpnia 2007r.
poz.4296
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43/IX/2007

12 grudnia 2007r.

- obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Nr 266 z dn.24 grudnia 2007r.
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poz.9176
12.

44/IX/2007

12 grudnia 2007r.

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

poz.9177

13.

45/IX/2007

12 grudnia 2007r.

- zwolnień w podatku od nieruchomości.

poz.9178

14.

46/IX/2007

12 grudnia 2007r.

- określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

poz.9179

15.

50/IX/2007

28 grudnia 2007r.

- uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Nr 83 z dn.27 maja 2008r.
poz.2997

16.

56/XI/2008

31 marca 2008r.

- Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto a także
wysokość zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego.

Nr 61 z dn.29 kwietnia 2008r.
poz. 2243

17.

65/XII/2008

23 kwietnia 2008r.

- nadania nazwy ulicy na terenie wsi Nowe Miasto.

Nr 129 z dn.30 lipca 2008r.
poz.4514

18.

77/XIV/2008

10 grudnia 2008r.

- obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Nr 221 z dn.31 grudnia 2008r.
poz.9555

19.

78/XIV/2008

10 grudnia 2008r.

- zwolnień w podatku od nieruchomości.

poz.9556

20.

79/XIV/2008

10 grudnia 2008r.

- określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

poz.9557

21.

86/XV/2008

30 grudnia 2008r.

- uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

Nr 23 z dn.25 lutego 2009r.
poz.1521
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22.

92/XVI/2009

25 marca 2009r.

- Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których
organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto a także
wysokość zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego.

Nr 98 z dn.29.06.2009r.
poz.2738

23.

113/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego.

Nr 113 z dn.4 czerwca 2010r.
poz.2297

24.

114/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

poz.2298

25.

115/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

poz.2299

26.

116/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty
targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

poz.2300

27.

117/XX.2009

9 grudnia 2009r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu
targowiska w Nowym Mieście.

poz.2301

28.

121/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Anielin-Belin.

poz.2302

29.

122/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Czarnoty.

poz.2303

30.

123/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Gawlowo.

poz.2304

31.

124/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Gawłówek.

poz.2305

32.

125/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Grabie.

poz.2306

33.

126/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Gościmin Wielki.

poz.2307
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34.

127/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Gucin.

poz.2308

35.

128/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Henrykowo

poz.2309

36.

129/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Janopole.

poz.2310

37.

130/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Jurzyn – Modzele-Bartłomieje

poz.2311

38.

131/XX.2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Jurzynek

poz.2312

39.

132/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Anielin-Belin

poz.2313

40.

133/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Kaolinowo

poz.2314

41.

134/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Kubice.

poz.2315

42.

135/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Latonice.

poz.2316

43.

136/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Miszewo B.

poz.2317

44.

137/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Miszewo Wielkie.

poz.2318

45.

138/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Nowe Miasto.

poz.2319

46.

139/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Nowe Miasto-Folwark.

poz.2320

47.

140/XX/2009

9 grudnia 2009r,

- Statutu Sołectwa Nowosiółki.

poz.2321

48.

141/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Popielżyn Dolny-Aleksandria.

poz.2322

49.

142/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Przepitki.

poz.2323
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50.

143/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Rostki.

poz.2324

51.

144/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Salomonka.

poz.2325

52.

145/XX2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Szczawin-Adamowo.

poz.2326

53.

146/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Tomaszewo.

poz.2327

54.

147/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Władysławowo.

poz.2328

55

148/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Wólka Szczawińska.

poz.2329

56.

149/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Zakobiel.

poz.2330

57.

150/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Zasonie.

poz.2331

58.

151/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Zawady B.

poz.2332

59.

152/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Zawady Stare.

poz.2333

60.

153/XX/2009

9 grudnia 2009r.

- Statutu Sołectwa Żołdowo.

poz.2334

61.

165/XXII/2010

30 marca 2010r.

- ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o
uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Nr 114 z dn.5 czerwca 2010r.
poz.2350

62.

166/XXII/2010

30 marca 2010r.

- pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Nowe Miasto na lata 2010-2014.

Nr 114 z dn.5 czerwca 2010r.
poz.2351
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63.

167/XXII/2010

30 marca 2010r.

- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Nowe Miasto.

Nr 114 z dn.5 czerwca 2010r.
poz.2352

64.

168/XXII/2010

30 marca 2010r.

- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Nr 114 z dn.5 czerwca 2010r.
Poz.2353
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