REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Rada Gminy Nowe Miasto
kadencja 2010-2014
Nr uchwały

Z dnia

Nr 8/IV/2010

30 grudnia - obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 r.

Ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Mazowieckiego
Nr 48 z dn.31 marca 2011r.
poz.1592

2. Nr 9/IV/2010

30 grudnia - określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w
2010 r.
drodze inkasa

Nr 48 z dn.31 marca 2011r.
poz.1593

3. Nr 10/IV/2010

30 grudnia - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz
2010 r.
zwolnień w tym podatku

Nr 48 z dn.31 marca 2011r.
poz.1594

4. Nr 30/VII/2011

25 marca
2011 r.

- zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny.

Nr 84 z dnia 23 maja 2011r.
poz.2687

5. Nr 40/IX/2011

15 lipca
2011 r.

- uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nowym Mieście.

Nr 154 z dnia 25 sierpnia
2011r. poz.4904

6. Nr 43/X/2011

29 lipca
2011 r.

- opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.

Nr 154 z dnia 25 sierpnia
2011r. poz.4905

7. Nr 51/XII/2011

30
września
2011 r.

- zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym

Nr 203 z dnia 5 listopada
2011r. poz.6100

L
p.

1.

W sprawie:

obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogom.

8. Nr 55/XIV/2011

25
listopada
2011r.

- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Nr 234 z dnia 17 grudnia
2011r. poz.8035

9. Nr 56/XIV/2011

25
listopada
2011r.

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 234 z dnia 17 grudnia
2011r. poz.8036

10 Nr 57/XIV/2011

25
listopada
2011r.

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

Nr 234 z dnia 17 grudnia
2011r. poz.8037

11 Nr 58/XIV/2011

25
listopada
2011r.

- wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto oraz
zapewnienie im dalszej opieki

Nr 236 z dnia 24 grudnia
2011r. poz.8308

12 Nr 62/XV/2011

16 grudnia - przyjęcia budżetu Gminy Nowe Miasto na rok 2012
2011r.

13 Nr 80/XVIII/2012 23 marca
2012r.

rok 2012, poz.1174
z dnia 10 lutego 2012r.

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2012
roku
rok 2012, poz.4307
z dnia 23 maja 2012r.

14 Nr 84/XVIII/2012 23 marca
2012r.

- określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

15 Nr 89/XX/2012

14 maja
2012r.

- założenia i prowadzenia Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w
Nowym Mieście

16 Nr102/XXII/2012

20
września
2012r.

- włączenia Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w Nowym Mieście do
Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej oraz dokonanie zmiany w
Uchwale 45/VII/99 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 maja 1999 roku w
sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Mieście zmienionej uchwałą
Nr 81/XII/22004 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 czerwca 2004 roku

17 Nr103/XXII/2012

20
września
2012r.

rok 2012, poz.4308
z dnia 23 maja 2012r.

rok 2012, poz.4901
z dnia 21 czerwca 2012r.

rok 2012, poz.7301
z dnia 7 listopada 2012r.

- zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Nowe Miasto.
rok 2012, poz.7372
z dnia 7 listopada 2012r.

18 Nr104/XXII/2012

20
września
2012r.

- uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasto

19 Nr107/XXII/2012

20
września
2012r.

- podziału Gminy Nowe Miasto na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

rok 2012, poz.7373
z dnia 7 listopada 2012r.

rok 2012, poz.7374
z dnia 7 listopada 2012

20 Nr112/XXIII/
2012

7 grudnia
2012r.

- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

rok 2013, poz.303
z dnia 10 stycznia 2013

21 Nr
113/XXIII/2012

7 grudnia
2012r.

- zwolnień w podatku od nieruchomości

rok 2013, poz.304
z dnia 10 stycznia 2013

22 Nr
114/XXIII/2012

7 grudnia
2012r.

- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

rok 2013, poz.305
z dnia 10 stycznia 2013

23 Nr
115/XXIII/2012

7 grudnia
2012r.

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

rok 2013, poz.306
z dnia 10 stycznia 2013

24 Nr
116/XXIII/2012

7 grudnia
2012r.

- opłaty targowej

rok 2013, poz.307
z dnia 10 stycznia 2013

25 Nr
117/XXIII/2012

7 grudnia
2012r.

- poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów, terminów dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

rok 2013, poz.270
z dnia 10 stycznia 2013

26 Nr
118/XXIII/2012

7 grudnia
2012 r.

- uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób
przyznawania

rok 2013, poz.308
z dnia 10 stycznia 2013

27 Nr
119/XXIII/2012

7 grudnia
2012r.

- wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o
rok 2013, poz.309
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe z dnia 10 stycznia 2013
Miasto stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 104/XXII/2012 Rady Gminy

Nowe Miasto z dnia 20 września 2012 roku
- podziału Gminy Nowe Miasto na stałe obwody glosowania oraz ustalenia
uch numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

28 Nr
120/XXIII/2012

7 grudnia
2012r.

rok 2013, poz.271
z dnia 10 stycznia 2013

29 Nr
126/XXIV/2012

27 grudnia - uchwała budżetowa Gminy Nowe Miasto na rok 2013
2012r.

rok 2013, poz.2750
z dnia 8 marca 2013r.

30 Nr
127/XXIV/2012

27 grudnia - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
2012r.
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

rok 2013, poz.1811
z dnia 13 lutego 2013r.

31 Nr
128/XXIV/2012

27 grudnia - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
2012r.
odpadami komunalnymi

rok 2013, poz.1812
z dnia 13 lutego 2013r.

32 Nr
129/XXIV/2012

27 grudnia - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
2013r.
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

rok 2013, poz.1813
z dnia 13 lutego 2013r.

33 Nr
130/XXIV/2012

27 grudnia - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania rok 2013, poz.1814
2012r.
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
z dnia 13 lutego 2013r.
zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczanie przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

34 Nr
131/XXIV/2012

27 grudnia - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
2012r.
Nowe Miasto

rok 2013, poz.1815
z dnia 13 lutego 2013r.

35 Nr
136/XXV/2013

31
stycznia
2013r.

- zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części
miejscowości Nowe Miasto z terenami otaczającymi zbiornik retencyjny
uchwalonym przez Radę Gminy Nowe Miasto Uchwałą Nr 119/XVI/2005 z
dnia 30 marca 2005 roku

36 Nr
137/XXV/2013

31
stycznia
2013r.

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania rok 2013, poz.3251
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których
z dnia 18 marca 2013r
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

37 Nr
138/XXV/2013

31
stycznia
2013r.

- określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
rok 2013, poz.3252
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony z dnia 18 marca 2013r.
przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części na terenie Gminy Nowe Miasto

38 Nr
139/XXV/2013r.

31
stycznia
2013r.

- 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 Nowe Miasto

rok 2013, poz.3253
z dnia 18 marca 2013r.

39 Nr
141/XXV/2013

31
stycznia
2013r.

- określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę
Nowe Miasto

rok 2013, poz.3254
z dnia 18 marca 2013r.

rok 2013, poz.3250
z dnia 18 marca 2013r.

40 Nr
142/XXV/2013

31
stycznia
2013r.

- trybu postępowania o udzielenie dotacji budżetu Gminy Nowe Miasto
podmiotom niezaliczonych do sektora finansów publicznych i
niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych
innych niż wskazana ustawą o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania
zleconych zadań

rok 2013, poz.3255
z dnia 18 marca 2013r

41 Nr
147/XXVI/2013

7 marca
2013r.

- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Nowe Miasto

rok 2013, poz.3362.
z dnia 21 marca 2013r.

42 Nr
148/XXVI/2013

7 marca
2013r.

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

rok 2013, poz.3363
z dnia 21 marca 2013r.

43 Nr
149/XXVI/2013

7 marca
2013r.

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania rok 2013, poz.3364
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
z dnia 21 marca 2013r.
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczana przez właściciela nieruchomości op0łaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

44 Nr
150/XXVI/2013

7 marca
2013r.

- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

rok 2013, poz.3365
z dnia 21 marca 2013r.

45 Nr
151/XXVI/2013

7 marca
2013r.

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty

rok 2013. poz.3366
z dnia 21 marca 2013r.

46 Nr
153/XXVI/2013

7 marca
2013r.

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2013
roku

rok 2013, poz.3367
z dnia 21 marca 2013r.

47 Nr
158/XXVII/2013

20 maja
2013r.

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Nowe Miasto

rok 2013, poz.7034
z dnia 24 czerwca 2013r.

48 Nr
159/XXVII/2013

20 maja
2013r,

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

rok 2013, poz.7035
z dnia 24 czerwca 2013r.

49 Nr
162/XXVIII/2013

20 maja
2013r.

- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Nowe Miasto udostępnionych dla operatorów i
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

rok 2013, poz.7299
z dnia 27 czerwca 2013 r

50 Nr
164/XXIX/2013

23
czerwca
2013r.

- ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Nowe Miasto oraz zasad ich
używania

rok 2013, poz.9039
z dnia 6 sierpnia 2013r.

51 Nr
169/XXX/2013

25
czerwca
2013r.

- zmieniająca Uchwałę Nr 148/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z
dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości

rok 2013, poz. 8976
z dnia 6 sierpnia 2013r.

52 Nr
170/XXX/2013

25
czerwca
2013r.

- zasad i trybu korzystania z obiektu – hala sportowa w Nowym Mieście

rok 2013, poz.8977
z dnia 6 sierpnia 2013 roku

53 Nr
173/XXX/2013

25
czerwca
2013r.

- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Nowe Miasto

rok 2013, poz.8978
z dnia 6 sierpnia 2013 r.

54 Nr
179/XXXI/2013

12
sierpnia
2013 r.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

rok 2013, poz.9752
z dnia 20 września 2013r

55 Nr
180/XXXI/2013

12
sierpnia
2013 r.

- zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów.

rok 2013, poz.9753
z dnia 20 września 2013r..

56 Nr
191/XXXV/2013

5 grudnia
2013r.

- obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2014

rok 2013, poz.13323
z dnia 13 grudnia 2013r.

57 Nr
192/XXXV/2013

5 grudnia
2013r.

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

rok 2013, poz.13324
z dnia 13 grudnia 2013r.

58 Nr
193/XXXV/2013

5 grudnia
2013r.

- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

rok 2013, poz.13325
z dnia 13 grudnia 2013r.

59 Nr
194/XXXV/2013

5 grudnia
2013r.

- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Nowe Miasto przez inne niż Gmina Nowe Miasto osoby prawne i osoby
fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania

rok 2013, poz.13326
z dnia 13 grudnia 2013r.

60 Nr
201/XXVI/2013

30 grudnia - uchwała budżetowa Gminy Nowe Miasto na rok 2014
2013r.

rok 2014, poz.476
z dnia 17 stycznia 2013r.

61 Nr
30 grudnia - wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Nowe Miasto
202/XXXVI/2013 2013r.

rok 2014, poz.886
z dnia 29 stycznia 2014r.

62 Nr
208/XXXVII/
2014

20 lutego
2014r.

- określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.

Nr
63 209/XXXVII/
2014

20 lutego
2014r.

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

rok 2014, poz.2290
z dnia 11 marca 2014r.

rok 2014, poz.2291
z dnia 11 marca 2014r.

64 Nr 210.XXXVII/
2014

20 lutego
2014r.

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

65 Nr 229/XLI/2014

14
sierpnia
2014r.

- zmieniająca uchwałę e sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.

66 Nr
234/XLIII/2014

20
październi
-ka 2014

- określenia zasad korzystania z targowiska gminnego w Nowym Mieście.

rok 2014, poz.2292
z dnia 11 marca 2014r.

rok 2014, poz.8845
z dnia 26 września 2014r.

