Rejestr uchwał Rady Gminy Wieprz kadencja 2010 – 2014

L.p.

Nr uchwały

Data
podjęcia

1

I/1/10

29.11.2010

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz

Tytuł uchwały

2

I/2/10

29.11.2010

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących
Rady Gminy Wieprz

3

I/3/10

29.11.2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wieprz

4

I/4/10

29.11.2010

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz

5

I/5/10

29.11.2010

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy
Wieprz, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

6

II/6/10

21.12.2010

w sprawie zmian do budżetu gminy

Uwagi

1
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7

II/7/10

21.12.2010

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/210/09 z dnia 16 czerwca 2009
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz

8

II/8/10

21.12.2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz

9

II/9/10

21.12.2010

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.0212-134/10 pn. „Szansa na sukces - program zajęć pozalekcyjnych w
szkołach gimnazjalnych na terenie Gminy Wieprz” w ramach działania
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości
usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

10

II/10/10

21.12.2010

w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu
wspierania rozwoju sportu na obszarze gminy Wieprz

2
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11

II/11/10

21.12.2010

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2011

12

II/12/10

21.12.2010

Uchwała Budżetowa na 2011r.

13

II/13/10

21.12.2010

w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 20112023

14

II/14/10

21.12.2010

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej przez
Gminę Wieprz położonej w miejscowości Nidek

15

III/15/11

25.01.2011

w sprawie zmian do budżetu gminy.

16

III/16/11

25.01.2011

w sprawie zmiany uchwały nr II/13/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 21
grudnia 2010r w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2011-2023
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17

III/17/11

25.01.2011

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład
Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.

18

III/18/11

25.01.2011

w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład
Wodociągów z siedzibą w Wieprzu

19

III/19/11

25.01.2011

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wieprz na lata
2011 - 2018”

20

III/20/11

25.01.2011

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Frydrychowice na
lata 2011 - 2018”.

21

III/21/11

25.01.2011

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gierałtowice na
lata 2011 - 2018”.
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22

III/22/11

25.01.2011

w sprawie uchylenia uchwały nr XL/215/05 z dnia 25 listopada 2005
roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,
podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, ustalenia
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

23

III/23/11

25.01.2011

w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Wieprz.

24

III/24/11

25.01.2011

w sprawie współdziałania z gminą Bielsko – Biała w zakresie usuwania
następstw nadużywania alkoholu.

25

III/25/11

25.01.2011

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz.

26

III/26/11

25.01.2011

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.

27

III/27/11

25.01.2011

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/275/2010r Rady Gminy Wieprz z
dnia 28 kwietnia 2010r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2013.

25.01.2011

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciwdziałania
Przemocy w Wieprzu oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.

28

III/28/11
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29

30

III/29/11

IV/30/11

25.01.2011

zmieniająca uchwałę nr II/10/2010 z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie
określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy
Wieprz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

30.03.2011

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu w
Wadowicach w zakresie „budowy chodnika” wzdłuż drogi powiatowej
nr 1763K Frydrychowice Przybradz w m. Frydrychowice

31

IV/31/11

30.03.2011

w sprawie: terminu i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki
środków obrotowych dokonywanych przez Gminny Zakład Wodociągów
w Wieprzu do budżetu Gminy Wieprz oraz sposobu i terminu rocznych
rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu przez ten zakład

32

IV/32/11

30.03.2011

w sprawie: zmian do budżetu gminy

30.03.2011

zmieniająca uchwałę nr II/13/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia
2010r. w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2011-2023

33

IV/33/11

34

IV/34/11

30.03.2011

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu za
rok 2010

35

IV/35/11

30.03.2011

w sprawie: wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu
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36

IV/36/11

30.03.2011

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu za rok 2010

finansowego

37

IV/37/11

30.03.2011

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wieprzu za rok 2010

38

IV/38/11

30.03.2011

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wieprz nr XXXIX/233/09 z
dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie „zatwierdzenia do realizacji
projektu nr WND-POKL-07.02.01-12-071/09 pn. „Utworzenie i wsparcie
działalności CIS w Wieprzu” w ramach działania 7.2. Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

39

IV/39/11

30.03.2011

w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wieprz za rok 2010

40

IV/40/11

30.03.2011

w sprawie: nieodpłatnego nabycia w formie darowizny nieruchomości w
Gierałtowicach

41

IV/41/11

30.03.2011

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
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42

43

IV/42/11

IV/43/11

30.03.2011

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz

30.03.2011

w sprawie: udostępnienia Centrum Biblioteczno – Informatycznego
ogółowi mieszkańców w związku ze złożeniem w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, wniosku o dofinansowanie projektu pn.
„Rozbudowa i wyposażenie ”Agronomówki” na Centrum Biblioteczno –
Informatyczne”.

44

IV/44/11

30.03.2011

w sprawie: przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św.
App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku na dofinansowanie prac
konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Nidku

45

IV/45/11

30.03.2011

w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012

zmieniająca uchwałę nr III/28/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. w
sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciwdziałania
Przemocy
w
Wieprzu
oraz
szczegółowych
warunków
jego
funkcjonowania.

46

IV/46/11

30.03.2011

47

V/47/11

4.05.2011

w sprawie zmiany do budżetu
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48

VI/48/11

20.05.2011

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Urząd gminy –
sprawny i przyjazny” w ramach działania 5.2. Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

49

VI/49/11

20.05.2011

w sprawie zmian do budżetu gminy

50

VI/50/11

20.05.2011

w sprawie zmiany uchwały nr II/13/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 21
grudnia 2010r. w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2011-2023

51

VI/51/11

20.05.2011

w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Wieprz.

52

VII/52/11

2.06.2011

w sprawie zmian do budżetu gminy

53

VIII/53/11

15.06.2011

w sprawie zmian do budżetu gminy

15.06.2011

w sprawie: zmiany uchwały nr II/13/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 21
grudnia 2010r. w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2011-2023

54

VIII/54/11

9
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55

56

VIII/55/11

VIII/56/11

15.06.2011

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Wieprz, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze
roku budżetowego

15.06.2011

w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające
ponad podstawę programową.

57

VIII/57/11

15.06.2011

w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
oraz zasad jego ustalania.

58

VIII/58/11

15.06.2011

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami.

59

VIII/59/11

15.06.2011

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego
opiekuna.

60

VIII/60/11

15.06.2011

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku
utworzonym przez Gminę Wieprz.
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61

62

VIII/61/11

VIII/62/11

15.06.2011

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i
klubów dziecięcych.

15.06.2011

w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz.

63

VIII/63/11

15.06.2011

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Uczestnictwo w
Centrum Integracji Społecznej sposobem na zdobycie kwalifikacji
niezbędnych do podjęcia robót publicznych i usamodzielnienia
ekonomicznego” wspieranego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej.

64

VIII/64/11

15.06.2011

w sprawie: ustalenia wykazu dróg zaliczonych do kategorii dróg
gminnych na terenie Gminy Wieprz.

65

IX/65/11

19.08.2011

w sprawie: zmian do budżetu gminy

66

IX/66/11

19.08.2011

w sprawie: zmiany uchwały nr II/13/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 21
grudnia 2010r. w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2011-2023

19.08.2011

zmieniającej uchwałę Rady Gminy Wieprz nr II/16/02 z dnia 4 grudnia
2002r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad
jej ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso

67

IX/67/11
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68

69

IX/68/11

IX/69/11

19.08.2011

w sprawie: powołania zespołu do wyboru ławników

19.08.2011

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za
świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz,
wykraczające ponad podstawę programową

70

IX/70/11

19.08.2011

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz nr XLVI/258/06 z dnia 19
maja 2006r. w sprawie podziału terenu Gminy Wieprz na obwody
głosowania dla wyboru Rady Gminy Wieprz, określenia ich granic,
numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych

71

IX/71/11

19.08.2011

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zator

72

IX/72/11

19.08.2011

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wieprz

73

X/73/11

4.10.2011

74

X/74/11

4.10.2011

w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Wieprz na lata 2012 - 2014.

w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych na lata 2012 – 2014
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75

76

77

X/75/11

X/76/11

X/77/11

4.10.2011

w sprawie: zmian do budżetu gminy

4.10.2011

w sprawie: zmiany uchwały nr II/13/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 21
grudnia 2010r. w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2011-2023

4.10.2011

w sprawie: zmiany uchwały nr XL/216/05 Rady Gminy Wieprz z
dnia 25 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości

78

X/78/11

4.10.2011

w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z
dnia 4 listopada 2010r.w sprawie określenia wzorów formularzy do
podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości

79

X/79/11

4.10.2011

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i
podatku leśnym

80

X/80/11

4.10.2011

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za
świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz,
wykraczające ponad podstawę programową

81

X/81/11

4.10.2011

w sprawie: stwierdzenia
w Wadowicach.

wyboru

ławnika

do

Sądu

Rejonowego
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82

83

X/82/11

X/83/11

4.10.2011

4.10.2011

w sprawie powołania komisji ds. komunalizacji
zmieniająca Uchwałę nr XL/246/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 27
stycznia 2010 roku w sprawie: przyjęcia Programu wyposażania
nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków na
terenie Gminy Wieprz.

84

XI/84/11

8.11.2011

w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wieprz, a Gminą
Szczucin powierzającego Gminie Szczucin realizację Programu :
„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z
obszarów województwa małopolskiego”.

85

XI/85/11

8.11.2011

w sprawie: zmian do budżetu gminy

86

XI/86/11

8.11.2011

w sprawie: zmiany uchwały nr II/13/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 21
grudnia 2010r. w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2011-2023

87

XI/87/11

8.11.2011

zmieniającej uchwałę nr X/75/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia
4 października 2011r. w sprawie zmian do budżetu gminy

88

XI/88/11

8.11.2011

w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
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89

XI/89/11

8.11.2011

zmieniającej uchwałę nr XXXIX/233/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 23
grudnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu nr
WND-POKL-07.02.01-12-071/09
pn.
„Utworzenie
i
wsparcie
działalności CIS
w Wieprzu” w ramach działania 7.2. Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego:.

90

XI/90/11

8.11.2011

w sprawie: określenia
transportowych

91

XI/91/11

8.11.2011

w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Wieprz

92

XI/92/11

8.11.2011

zmieniającej uchwałę nr VI/32/99 Rady Gminy Wieprz z dnia 11
marca 1999 roku w sprawie: zasad korzystania z cmentarza
komunalnego w Gierałtowicach i ustalenia opłat za te usługi

93

XII/93/11

21.12.2011

w sprawie: zmian do budżetu gminy.

94

XII/94/11

21.12.2011

w sprawie: zmiany uchwały nr II/13/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 21
grudnia 2010r. w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2011-2023

95

XII/95/11

21.12.2011

w sprawie: zatwierdzenia programu
w Gminie Wieprz na lata 2011 - 2014”.

wysokości

stawek

„Plan

podatku

od

Aktywności

środków

Lokalnej
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96

XII/96/11

21.12.2011

w sprawie: współdziałania z gminą Bielsko – Biała w zakresie usuwania
następstw nadużywania alkoholu.

97

XII/97/11

21.12.2011

w
sprawie:
uchwalenia
Gminnego
Programu
i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2012.

98

XII/98/11

21.12.2011

w sprawie: zbycia nieruchomości w formie zamiany.

99

XII/99/11

21.12.2011

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Wieprz.

100

XII/100/11

21.12.2011

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz
na rzecz jej użytkownika wieczystego.

101

XII/101/11

21.12.2011

w sprawie: nieodpłatnego nabycia w formie darowizny nieruchomości w
Wieprzu.

Profilaktyki
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w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu nr WNDPOKL.09.01.02-12-102/11 pn. „Pierwsze 3 kroki w wyrównywaniu
szans edukacyjnych w nauczaniu początkowym na terenie Gminy
Wieprz” w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
różnic jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

102

XII/102/11

21.12.2011

103

XII/103/11

21.12.2011

Uchwała Budżetowa na 2012 rok

104

XII/104/11

21.12.2011

w sprawie: Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 20122032.

21.12.2011

w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/127/04 z dnia 24 września 2004r
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieprzu

105

XII/105/11

106

XII/106/11

21.12.2011

w sprawie: zmiany uchwały XL/246/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 27
stycznia 2010r. w sprawie: przyjęcia Programu wyposażania
nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków na
terenie Gminy Wieprz

107

XII/107/11

21.12.2011

w sprawie: zatwierdzenia cen za oczyszczanie ścieków..
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108

109

110

XII/108/11

XII/109/11

XIII/110/11

21.12.2011

w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz
z dnia 4 listopada 2010r.w sprawie określenia wzorów formularzy do
podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości

21.12.2011

zmieniająca uchwałę nr XI/92/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 8
listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/99 Rady Gminy
Wieprz z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie: zasad korzystania z
cmentarza komunalnego w Gierałtowicach i ustalenia opłat za te usługi

25.01.2012

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład
Wodociągów z siedzibą w Wieprzu

111

XIII/111/11

25.01.2012

w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład
Wodociągów z siedzibą w Wieprzu

112

XIII/112/11

25.01.2012

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

113

XIII/113/11

25.01.2012

zmieniająca Uchwałę nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15
czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt
dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz

114

XIII/114/11

25.01.2012

zmieniająca Uchwałę nr VIII/59/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15
czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
dziecka u dziennego opiekuna
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115

XIII/115/11

25.01.2012

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz

116

XIII/116/11

25.01.2012

w sprawie: Zmiany do budżetu

25.01.2012

w sprawie: zmiany uchwały nr XII/104/11 Rady Gminy Wieprz z dnia
21 grudnia 2011r. w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2012-2032

117

XIII/117/11

118

XIII/118/11

25.01.2012

w sprawie: zmiany uchwały nr XL/216/05 Rady Gminy Wieprz z
dnia 25 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.

119

XIII/119/11

25.01.2012

zmieniająca uchwałę nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia
4 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do
podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości:

120

XIII/120/11

25.01.2012

zmieniająca Uchwałę nr VIII/57/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15
czerwca 2011 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia
dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

25.01.2012

w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/301/10 z dnia 8 października
2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy
Wieprz

121

XIII/121/11
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122

XIV/122/12

29.02.2012

w sprawie: Zmiany do budżetu

123

XIV/123/12

29.02.2012

w sprawie: budowy sieci kanalizacyjnej w sołectwie Wieprz

29.02.2012

w sprawie: zmiany uchwały nr XII/104/11 Rady Gminy Wieprz z dnia
21 grudnia 2011r. w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2012-2032

124

XIV/124/12

125

XIV/125/12

29.02.2012

w sprawie: przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św.
App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku na dofinansowanie prac
konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Nidku

126

XIV/126/12

29.02.2012

w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu

127

XIV/127/12

29.02.2012

w sprawie: utworzenia Żłobka „Misiowy Zakątek” we Frydrychowicach

128

XIV/128/12

29.02.2012

w sprawie: uchwalenia Statutu Żłobka „Misiowy Zakątek” we
Frydrychowicach

20

Rejestr uchwał Rady Gminy Wieprz kadencja 2010 – 2014

129

XIV/129/12

29.02.2012

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieprz

130

XIV/130/12

29.02.2012

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz

131

XIV/131/12

29.02.2012

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz

132

XIV/132/12

29.02.2012

w sprawie: odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz

133

XIV/133/12

29.02.2012

w sprawie: odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz

134

XV/134/12

22.03.2012

w sprawie: zmian do budżetu gminy

135

XV/135/12

22.03.2012

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu za
rok 2011.
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136

137

XV/136/12

XV/137/12

22.03.2012

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu za rok 2011.

finansowego

22.03.2012

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wieprzu za rok 2011.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz nr XIV/125/2012 z dnia
29.02.2012r.
w
sprawie:
przyznania
dotacji
dla
Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku
na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele
w Nidku.

138

XV/138/12

22.03.2012

139

XV/139/12

22.03.2012

140

XVI/140/12

23.04.2012

w sprawie: zmian do budżetu.

141

XVI/141/12

23.04.2012

w sprawie: zmiany uchwały nr XII/104/11 Rady Gminy Wieprz z dnia
21 grudnia 2011r. w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2012-2032.

142

XVI/142/12

23.04.2012

w sprawie: udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wieprz za rok 2011

w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.
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143

XVI/143/12

23.04.2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz.

144

XVI/144/12

23.04.2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego
zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz.

23.04.2012

w sprawie: przystąpienia do zmiany uchwały nr II/8/10 z dnia 21
grudnia 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy
Wieprz.

145

XVI/145/12

planu

146

XVII/146/12

15.06.2012

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie
modelu CIS w Wieprzu” w ramach działania 1.2 Wsparcie społeczne
instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej, finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

147

XVII/147/12

15.06.2012

w sprawie: zmian do budżetu gminy.

148

XVII/148/12

15.06.2012

w sprawie: zmiany uchwały nr XII/104/11 Rady Gminy Wieprz z dnia
21 grudnia 2011r. w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2012-2032.

149

XVII/149/12

15.06.2012

w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wieprzu.
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150

151

152

XVII/150/12

XVII/151/12

XVII/152/12

15.06.2012

w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/70/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia
19 sierpnia 2011 w sprawie podziału terenu Gminy Wieprz na stałe
obwody głosowania, określenia ich granic, numerów i siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

15.06.2012

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz.

15.06.2012

w
sprawie:
ustalenia
zasad
kierowania,
korzystania
i odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w
ramach zasobów lokalowych Gminy Wieprz.
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