Rejestry kancelaryjne
Rejestr rupw
*

F

S

Licznik

Nr kancelaryjny

V

001

rupw-001

!

Data pisma/dok.
2011.01.26

Termin

Num. własna

uchwała Nr IV/57/11 w sprawie opłaty za
świadczenia w
przedszkolach
publicznych
prowadzonych
przez Gminę
Bielawa

Tytuł, nazwa

V

003

rupw-003

2011.02.23

uchwała Nr V/59/11

w spr.zmiany
regulaminu
nadawania Medalu
Honorowego Za
zasługi dla Miasta
Bielawa

V

004

rupw-004

2011.02.23

uchwała Nr V/60/11

w spr.zasad i trybu
wynajmowania
lokali wchodzących
w skład
mieszkaniowego
zasobu Gminy
Bielawa

V

005

rupw-005

2011.02.23

uchwała Nr V/61/11

w spr.nadania
nazwy placowi przy
ul.Wincentego
Witosa w Bielawie

V

006

rupw-006

2011.02.23

uchwała Nr V/64/11

w spr.zmiany
uchwały Nr
LXVII/466/10 Rady
Miejskiej Bielawy z
dnia 29 grudnia
2010r.w sprawie
określenia
wysokości stawek
podatku od
nieruchomości oraz
określenia wzorów
formularzy w
podatku od
nieruchomości

V

007

rupw-007

2011.03.30

uchwała Nr VI/69/11 w sprawie zasad
gospodarowania
komunalnymi
nieruchomościami
Gminy Bielawa

V

008

rupw-008

2011.05.25

uchwała Nr IX/87/11 w sprawie zmiany
uchwały Nr V/60/11
Rady Miejskiej
Bielawy z dnia 23
lutego 2011r.w
sprawie zasad i
trybu wynajmowania
lokali wchodzących
w skład
mieszkaniowego
zasobu Gminy
Bielawa

V

009

rupw-009

2011.05.25

uchwała Nr IX/94/11 w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za
wpis żłobka oraz
klubu dziecięcego
do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych

V

010

rupw-010

2011.06.29

uchwała Nr
XI/102/11

w spr.upoważnienia
Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Bielawie do
wydawania decyzji
administracyjnych z
zakresu pomocy
materialnej o
charakterze
socjalnym

V

011

rupw-011

2011.06.29

uchwała Nr
XI/104/11

w spr.trybu i
sposobu
powoływania i
odwoływania
członków Zespołu
Interdyscyplinarneg
o w Bielawie oraz
szczegółowych
warunków jego
funkcjonowania
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V

012

rupw-012

V

013

V

!

Data pisma/dok.

Termin

Num. własna

Tytuł, nazwa

2011.06.29

uchwała Nr
XI/107/11

w spr.zmiany
uchwały Nr IV/57/11
Rady Miejskiej
Bielawy z dnia 26
stycznia 2011r.w
sprawie opłaty za
świadczenia w
przedszkolach
publicznych
prowadzonych
przez Gminę
Bielawa

rupw-013

2011.06.29

uchwała Nr
XI/108/11

w spr.ustalenie
wysokości opłat za
pobyt, maksymalnej
wysokości opłaty za
wyżywienie oraz
określenia
częściowych
zwolnień z opłat
ponoszonych za
pobyt dziecka w
Żłobku Publicznym
w Bielawie

014

rupw-014

2011.06.29

uchwała Nr
XI/109/11

w spr.wysokości i
zasad ustalania
dotacji dla
podmiotów
prowadzących
żłobki lub kluby
dziecięce na terenie
Gminy Bielawa

V

015

rupw-015

2011.08.24

uchwała Nr
XII/120/11

w sprawie stałych
obwodów
głosowania

V

016

rupw-016

2011.08.24

uchwała Nr
XII/121/11 RM

w spr.ustalenia
wysokości opłat za
pobyt, maksymalnej
wysokości opłaty za
wyżywienie oraz
określenia
częściowych
zwolnień z opłat
ponoszonych za
pobyt dziecka w
Żłobku Publicznym
lub grupach
żłobkowych przy
przedszkolach
publicznych
prowadzonych
przez Gminę
Bielawa

V

017

rupw-017

2011.08.31

uchwała Nr
XIII/122/11

w spr.zmiany
Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej

V

018

rupw-018

2011.09.28

uchwała Nr
XIV/136/11

w spr.wprowadzenia
regulaminu
korzystania z Parku
Miejskiego w
Bielawie

V

019

rupw-019

2011.09.28

uchwała Nr
XIV/138/11

w spr.nadania
nazwy ulicy w
Bielawie

V

020

rupw-020

2011.09.28

uchwała Nr
XIV/142/11

w spr.nadania
nazwy rondom w
Bielawie

V

021

rupw-021

2011.10.26

uchwała Nr
XV/149/11

w spr.nadania
Statutu Żłobkowi
Publicznemu w
Bielawie

V

022

rupw-022

2011.10.26

uchwała Nr
XV/153/11

w spr.
szczegółowych
warunków
przyznawania i
odpłatności za
usługi opiekuńcze...

V

023

rupw-023

2011.10.26

uchwała Nr
XV/154/11

w spr.określenia
wysokości stawek
podatku od
nieruchomości...

V

024

rupw-024

2011.10.26

uchwała Nr
XV/155/11

w spr.zwolnień z
podatku od
nieruchomości w
ramach pomocy de
minimis
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V

025

rupw-025

V

026

V

!

Data pisma/dok.

Termin

Num. własna

Tytuł, nazwa

2011.11.26

uchwała Nr
XV/156/11

w spr.określenia
wzoru formularza
informacji o
gruntach oraz wzoru
formularza
deklaracji na
podatek rolny

rupw-026

2011.10.26

uchwała Nr
XV/157/11

w spr.określenia
wzoru formularza
informacji o lasach
oraz wzoru
formularzy
deklaracji na
podatek leśny

027

rupw-027

2011.11.30

uchwała Nr
XVI/160/11

w spr.zmiany
uchwały Nr
XXXIX/308/01 Rady
Miejskiej Bielawy z
dnia 26 września
2001r.w sprawie
powołania
Młodzieżowej Rady
Miasta Bielawy

V

028

rupw-028

2011.11.30

uchwała Nr
XVI/161/11

w spr.określenia
wysokości stawek
podatku od środków
transportowych

V

029

rupw-029

2011.11.30

uchwała Nr
XVI/164/11

w spr.określenia
szczegółowego
sposobu
konsultowania
aktów prawa
miejscowego z
organizacjami
pozarządowymi i
podmiotami
wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie

V

030

rupw-030

2011.11.30

uchwała Nr
XVI/165/11

w spr.zmiany
uchwały Nr XIV/wy
z dnia 28 września
2011r.w sprawie
nadania nazwy
rondom w Bielawie

V

031

rupw-031

2011.11.30

uchwała Nr
XVI/166/11

w spr.nadania
nazwy rondu w
Bielawie

V

032

rupw-032

2011.12.28

uchwała Nr
XVII/174/11

w spr.określenia
wykazu
przystanków
komunikacyjnych,
których
właścicielem lub
zarządzającym jest
Gmina Bielawa oraz
warunków i zasad
korzystania z tych
przystanków

V

033

rupw-033

2011.12.28

uchwała Nr
XVII/175/11

w spr.zmiany
uchwały Nr
XVI/161/11 Rady
Miejskiej Bielawy z
dnia 30 listopada
2011r.w sprawie
określenia
wysokości stawek
podatku od środków
transportowych

V

034

rupw-034

2011.12.28

uchwała Nr
XVII/177/11

w spr.zmiany
uchwały Nr
XLVII/343/09 Rady
Miejskiej Bielawy z
dnia 30 września
2009r.w spr.opłat za
usługi przewozowe
lokalnego transportu
zbiorowego...

V

035

rupw-035

2012.01.25

uchwała Nr
XVIII/192/12

w sprawie zmiany
uchwały Nr
XIV/138/11 Rady
Miejskiej Bielawy z
dnia 28 września
2011r.w sprawie
nadania nazwy ulicy
w Bielawie
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V

036

rupw-036

V

037

V

!

Data pisma/dok.

Termin

Num. własna

Tytuł, nazwa

2012.02.29

uchwała Nr
XX/206/12

w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru położonego
przy ulicy Wojska
Polskiego w rejonie
cmentarza w
Bielawie

rupw-037

2012.03.28

uchwała Nr
XXI/220/12

w sprawie nadania
nazwy ulicy w
Bielawie

038

rupw-038

2012.03.28

uchwała Nr
XXI/221/12

w sprawie
Programu opieki
nad zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt

V

039

rupw-039

2012.03.28

uchwała Nr
XXI/226/12

w sprawie
sprzedaży i
podawania napojów
alkoholowych

V

040

rupw-040

2012.03.28

uchwała Nr
XXI/229/12

w sprawie Statutu
Ośrodka Pomocy
Społecznej w
Bielawie

V

041

rupw-041

2012.04.25

uchwała Nr
XXII/239/12

w sprawie nadania
nazwy rondu w
Bielawie.

V

042

rupw-042

2012.06.27

uchwała Nr
XXIV/257/12

zmieniająca
uchwałę Nr
XIV/136/11 Rady
Miejskiej Bielawy z
dnia 28 września
2011r. w sprawie
wprowadzenia
regulaminu
korzystania z Parku
Miejskiego w
Bielawie.

V

043

rupw-043

2012.08.29

uchwała Nr
XXV/266/12

w sprawie
ustanowienia flagi
Miasta Bielawa

V

044

rupw-044

2012.08.29

uchwała Nr
XXV/269/12

zmieniająca
uchwałę Nr
XIV/136/11 Rady
Miejskiej Bielawy z
dnia 28 września
2011r.w sprawie
wprowadzenia
regulaminu
korzystania z Parku
Miejskiego w
Bielawie

V

045

rupw-045

2012.08.29

uchwała Nr
XXV/274/12

w sprawie zmiany
nazwy ulicy w
Bielawie

V

046

rupw-046

2012.08.29

uchwała Nr
XXV/277/12

w sprawie
wprowadzenia
regulaminu
korzystania z
Siłowni Plenerowej
w Bielawie

V

047

rupw-047

2012.09.26

uchwała Nr
XXVI/278/12

w sprawie podziału
Gminy Bielawa na
okręgi wyborcze

V

048

rupw-048

2012.10.31

uchwała Nr
XXVIII/284/12

w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
rejonu ulicy Lipowej
w Bielawie

V

049

rupw-049

2012.10.31

uchwała Nr
XXVIII/285/12

w sprawie
określenia
wysokości stawek
podatku od
nieruchomości oraz
określenia wzorów
formularzy w
podatku od
nieruchomości
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V

050

rupw-050

V

051

V

!

Data pisma/dok.

Termin

Num. własna

Tytuł, nazwa

2012.10.31

uchwała Nr
XXVIII/286/12

w sprawie
określenia wzoru
formularza
informacji o
gruntach oraz wzoru
formularzy
deklaracji na
podatek rolny

rupw-051

2012.10.31

uhwała Nr
XXVIII/287/12

w sprawie podziału
miasta Bielawa na
stałe obwody
głosowania

052

rupw-052

2012.10.31

uchwała Nr
XXVIII/289/12

w sprawie
określenia wzoru
formularza
informacji o lasach
oraz wzoru
formularzy
deklaracji na
podatek leśny

V

053

rupw-053

2012.10.31

uchwała Nr
XXVIII/292/12

zmieniająca w
sprawie zasad i
trybu wynajmowania
lokali wchodzących
w skład
mieszkaniowego
zasobu Gminy
Bielawa

V

054

rupw-054

2012.11.28

uchwała Nr
XXX/296/12

w sprawie nadania
nazwy ulicy w
Bielawie.

V

055

rupw-055

2012.11.28

uchwała Nr
XXX/297/12

w sprawie zwolnień
z podatku od
nieruchomości w
ramach pomocy de
minimis

V

056

rupw-056

2012.11.28

uchwała Nr
XXX/299/12

w sprawie
Regulaminu
utrzymania
czystości i porządku
na terenie Gminy
Bielawa.

V

057

rupw-057

2012.11.28

uchwała Nr
XXX/300/12

w sprawie terminu,
częstotliwości i
trybu uiszczania
opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

V

058

rupw-058

2012.11.28

uchwała Nr
XXX/301/12

w sprawie
szczegółowego
sposobu i zakresu
świadczenia usług
w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości i
zagospodarowania
tych odpadów, w
zamian za
uiszczoną przez
właściciela
nieruchomości
opłatę za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

V

059

rupw-059

2012.11.28

uchwała Nr
XXX/302/12

w sprawie
odbierania odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości, na
których nie
zamieszkują
mieszkańcy, a
powstają odpady
komunalne

V

060

rupw-060

2012.11.28

uchwała Nr
XXX/305/12

w sprawie
wysokości i zasad
ustalania dotacji
celowej dla
podmiotów
prowadzących
żłobki lub kluby
dziecięce na terenie
Gminy Bielawa
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V

061

rupw-061

V

062

V

!

Data pisma/dok.

Termin

Num. własna

Tytuł, nazwa

2012.11.28

uchwała Nr
XXX/306/12

w sprawie zmiany
uchwały Nr
XXVIII/285/12 Rady
Miejskiej Bielawy z
dnia 31
października 201r.w
sprawie określenia
wysokości stawek
podatku od
nieruchomości oraz
określenia wzorów
formularzy w
podatku od
nieruchomości

rupw-062

2012.11.28

uchwała Nr
XXX/307/12

w sprawie
określenia wzoru
formularza
informacji o lasach
oraz wzoru
formularzy
deklaracji na
podatek leśny

063

rupw-063

2012.11.28

uchwała Nr
XXX/308/12

w sprawie
określenia wzoru
formularza
informacji o
gruntach oraz wzoru
formularzy
deklaracji na
podatek rolny

V

064

rupw-064

2012.11.28

uchwała Nr
XXX/309/12

w sprawie podziału
miasta Bielawa na
stałe obwody
głosowania

V

065

rupw-065

2012.12.28

uchwała Nr
XXXI/315/12

budżetowa na rok
2013

V

066

rupw-066

2012.12.28

uchwała Nr
XXXI/320/12

w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
obszaru B w rejonie
ulicy Grunwaldzkiej i
Ceglanej w Bielawie

V

067

rupw-067

2012.12.28

uchwała Nr
XXXI/321/12

w sprawie metody
ustalenia opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
ustalenia stwaki
takiej opłaty oraz
stawki za pojemnik
o określonej
pojemności

V

068

rupw-068

2012.12.28

uchwła Nr
XXXI/322/12

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

V

069

rupw-069

2012.12.28

uhwała Nr
XXXI/327/12

w sprawie nadania
nazwy ulicy w
Bielawie

V

070

rupw-070

2012.12.28

uchwała Nr
XXXI/328/12

w sprawie nadania
nazwy ulicy w
Bielawie

V

071

rupw-071

2013.01.30

uchwała Nr
XXXII/339/13

w sprawie
zaliczenia dróg do
kategorii dróg
gminnych

V

072

rupw-072

2013.01.30

uchwała Nr
XXXII/342/13

zmieniająca
uchwałę w sprawie
Regulaminu
utrzymania
czystości i porządku
na terenie Gminy
Bielawa

V

073

rupw-073

2013.02.27

uchwała Nr
XXXIII/348/13

w sprawie nadania
nazwy ulicy w
Bielawie

V

074

rupw-074

2013.02.27

uchwała Nr
XXXIII/349/13

w sprawie nadania
nazwy ulicy w
Bielawie
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V

075

rupw-075

V

076

V

!

Data pisma/dok.

Termin

Num. własna
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2013.02.27

uchwała Nr
XXXIII/350/13

w sprawie ustalenia
trybu udzielania i
rozliczania dotacji
dla niepublicznych
podmiotów
oświatowych oraz
zakresu i trybu
kontroli
prawidłowości ich
wykorzystania

rupw-076

2013.03.27

uchwała Nr
XXXIV/354/13

w sprawie zasad
sprzedaży lokali
mieszkalnych oraz
gruntów z nimi
związanych

077

rupw-077

2013.03.27

uchwała Nr
XXXIV/355/13

w sprawie
Wieloletniego
Programu
Gospodarowania
Mieszkaniowym
Zasobem Gminy
Bielawa na lata
2013-2017

V

078

rupw-078

2013.03.27

uchwała Nr
XXXIV/360/13

w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
obszaru w rejonie
ulic Kwiatowej i
Stefana
Żeromskiego w
Bielawie

V

079

rupw-079

2013.03.27

uchwała Nr
XXXIV/362/13

w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
obszaru położonego
przy skrzyżowaniu
ulicy Wojska
Polskiego i Alei
Jana Pawła II w
Bielawie

V

080

rupw-080

2013.03.27

uchwała Nr
XXXIV/363/13

w sprawie
szczegółowego
sposobu i zakresu
świadczenia usług
w zakresie
odbierania odpadów
komunalnych od
właścicieli
nieruchomości i
zagospodarowania
tych odpadów, w
zamian za
uiszczoną przez
właściciela
nieruchomości
opłatę za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

V

081

rupw-081

2013.03.27

uchwała Nr
XXXIV/367/13

w sprawie ustalenia
trybu udzielania i
rozliczania dotacji
dla niepublicznych
podmiotów
oświatowych oraz
zakresu i trybu
kontroli
prawidłowości ich
wykorzystywania

V

082

rupw-082

2013.03.27

uchwała Nr
XXXIV/368/13

zmieniająca
uchwałę w sprawie
wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
składanej przez
właścicieli
nieruchomości

V

083

rupw-083

2013.04.24

uchwała Nr
XXXV/372/13

w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie
zasad i warunków
umieszczania
urządzeń
reklamowych na
obiektach i terenach
komunalnych gminy
Bielawa
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V

084

rupw-084

V

088

V

!

Data pisma/dok.

Termin

Num. własna

Tytuł, nazwa

2013.04.24

uchwała Nr
XXXV/376/13

zmieniająca
uchwałę w sprawie
Regulaminu
utrzymania
czystości i porządku
na terenie Gminy
Bielawa

rupw-088

2013.05.29

uchwała Nr
XXXVII/377/13

w sprawie nadania
nazwy ulicy w
Bielawie (Sosnowa)

089

rupw-089

2013.05.29

uchwała Nr
XXXVII/379/13

w sprawie nadania
nazwy ulicy w
Bielawie
(Jaśminowa)

V

090

rupw-090

2013.05.29

uchwała Nr
XXXVII/380/13

w sprawie nadania
nazwy ulicy w
Bielawie
(Tulipanowa)

V

091

rupw-091

2013.08.28

uchwała Nr
XLI/408/13

w sprawie
Wieloletniego
programu
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem Gminy
Bielawa na lata
2013-2017

V

092

rupw-092

2013.08.28

uchwała Nr
XLI/413/13

w sprawie zmiany
uchwały Nr
XXIX/234/2000
Rady Miejskiej
Bielawy z dnia 15
grudnia 2000r.w
sprawie utworzenia
gminnej instytucji
kultury pod nazwą
Miejski Ośrodek
Kultury i Sztuki w
Bielawie

V

093

rupw-093

2013.10.30

uchwała Nr
XLIII/420/13

w sprawie
określenia
wysokości stawek
podatku od
nieruchomości oraz
określenia wzorów
formularzy w
podatku od
nieruchomości

V

094

rupw-094

2013.10.30

uchwała Nr
XLIII/421/13

w sprawie ustalenia
wysokości
dziennych stawek
opłat targowych

V

095

rupw-095

2013.11.27

uchwała Nr
XLIV/430/13

w sprawie
określenia
wysokości stawek
podatku od środków
transportowych

V

096

rupw-096

2013.11.27

uchała Nr
XLIV/431/13

w sprawie
określenia wzoru
formularza
informacji o
gruntach oraz wzoru
formularzy
deklaracji na
podatek rolny

V

097

rupw-097

2013.11.27

uchwała Nr
XLIV/432/13

w sprawie
określenia wzoru
formularza
informacji o lasach
oraz wzoru
formularzy
deklaracji na
podatek leśny

V

098

rupw-098

2013.11.27

uchwała Nr
XLIV/434/13

w sprawie
zaliczenia dróg do
kategorii dróg
gminnych

V

099

rupw-099

2013.12.18

uchwała Nr
XLV/441/13

w sprawie
udzielenia
upoważnienia
Dyrektorowi
Ośrodka Pomocy
Społecznej w
Bielawie

V

100

rupw-100

2013.12.30

uchwała Nr
XLVI/443/13

budżetowa na rok
2014
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V

101

rupw-101

V

102

V

!

Data pisma/dok.

Termin

Num. własna

Tytuł, nazwa

2013.12.30

uchwała Nr
XLVI/445/13

w sprawie
pozbawienia części
drogi kategorii drogi
gminnej

rupw-102

2013.12.30

uchwała Nr
XLVI/446/13

w sprawie ustalenia
przebiegu
istniejących dróg
gminnych

103

rupw-103

2014.01.29

uchwała Nr
XLVII/460/14

w sprawie
pozbawienia części
drogi kategorii drogi
gminnej w Bielawie

V

104

rupw-104

2014.01.29

uchwała Nr
XLVII/461/14

w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla
nauczycieli
zatrudnionych w
placówkach
oświatowych
prowadzonych
przez Gminę
Bielawa

V

105

rupw-105

2014.01.29

uchwała Nr
XLVII/462/14

w sprawie
podwyższenia
kryterium
dochodowego
uprawniającego do
przyznania pomocy
w zakresie
dożywiania dla osób
objętych
programem
wieloletnim "Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania" na lata
2014-2020 w formie
posiłku lub
świadczenia
rzeczowego w
postaci produktów
żywnościowych
oraz świadczenia
pieniężnego

V

106

rupw-106

2014.02.26

uchwała Nr
XLVIII/466/14

w sprawie przyjęcia
Planu
zrównoważonego
rozwoju publicznego
transportu
zbiorowego

V

107

rupw-107

2014.02.26

uchwała Nr
XLVIII/468/14

w sprawie
określenia
szczegółowych
zasad ponoszenia
odpłatności zxa
pobyt w Nestor
Dziennym Domu
Pomocy Społecznej
- ośrodku wsparcia
prowadzonym przez
Gminę Bielawa

V

108

rupw-108

2014.02.26

uchwała Nr
XLVIII/469/14

w sprawie
określenia zasad
zwrotu udzielonych
zasiłków
okresowych,
celowych lub
pomocy rzeczowej
przyznanych pod
warunkiem zwrotu

V

109

rupw-109

2014.02.26

uchwała Nr
XLVIII/471/14

w sprawie
określenia
wysokości opłat za
korzystanie z
wychowania
przedszkolnego w
przedszkolu
publicznym
prowadzonym przez
Gminę Bielawa

V

110

rupw-110

2014.02.26

uchwała Nr
XLVIII/472/14

w sprawie ustalenia
trybu udzielania i
rozliczania dotacji
dla niepublicznych
podmiotów
oświatowych oraz
zakresu i trybu
kontroli
prawidłowości ich
wykorzystywania
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V

111

rupw-111

V

112

V

!

Data pisma/dok.

Termin

Num. własna
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2014.03.26

uchwała Nr
XLIX/480/14

zmieniająca
uchwałę w sprawie
podziału miasta
Bielawa na stałe
obwody głosowania

rupw-112

2014.03.26

uchwała Nr
XLIX/484/14

w sprawie
utworzenia
odrębnego obwodu
głosowania w
wyborach posłów do
Parlamentu
Europejskiego

113

rupw-113

2014.03.26

uchwała Nr
XLIX/486/14

w sprawie ustalenia
trybu udzielania i
rozliczania dotacji
dla niepublicznych
podmiotów
oświatowych oraz
zakresu i trybu
kontroli
prawidłowości ich
wykorzystywania

V

114

rupw-114

2014.04.30

uchwała Nr
L/495/14

w sprawie nadania
nazwy ulicy w
Bielawie

V

115

rupw-115

2014.04.30

uchwała Nr
L/497/14

w sprawie
określenia
wysokości oraz
szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania i
zwrotu zasiłku
celowego na
ekonomiczne
usamodzielnienie

V

116

rupw-116

2014.04.30

uchwała Nr
L/499/14

w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru położonego
w rejonie ulicy
Sportowej i
Krańcowej w
Bielawie

V

117

rupw-117

2014.05.28

uchwała Nr
LI/504/14

w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
obszaru w rejonie
ulicy Generała
Władysława
Sikorskiego w
Bielawie

V

118

rupw-118

2014.05.28

uchwała Nr
LI/505/14

w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru położonego
w rejonie ulicy
Sportowej i
Krańcowej w
Bielawie

V

119

rupw-119

2014.05.28

uchwała Nr
Li/506/14

w sprawie
określenia zasad
zwrotu udzielonych
zasiłków
okresowych,
celowych lub
pomocy rzeczowej
przyznanych pod
warunkiem zwrotu

V

120

rupw-120

2014.05.28

Uchwała Nr
LI/505/14

w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru położonego
w rejonie ulicy
Sportowej i
Krańcowej w
Bielawie

V

121

rupw-121

2014.06.25

uchwała Nr
LIII/514/14

zmieniająca
uchwałę w sprawie
podziału Gminy
Bielawa na okręgi
wyborcze
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V

122

rupw-122

V
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V
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Termin

Num. własna
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2014.06.25

uchwała Nr
LIII/515/14

w sprawie zwolnień
z podatku od
nieruchomości w
ramach pomocy de
minimis

rupw-123

2014.06.25

uchwała Nr
LIII/516/14

w sprawie
określenia
szczegółowych
zasad, sposobu i
trybu udzielania ulg
w spłacie
należności
pieniężnych
mających charakter
cywilnoprawny

124

rupw-124

2014.06.25

uchwała Nr
LIII/517/14

w sprawie
zaliczenia dróg do
kategorii dróg
gminnych

V

125

rupw-125

2014.06.25

uchwała Nr
LIII/520/14

w sprawie zmiany
uchwały Nr
XV/153/11 Rady
Miejskiej Bielawy z
dnia 26
października 2011r.
w sprawie
szczegółowych
warunków
przyznawania i
odpłatności za
usługi opiekuńcze i
specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem
specjalistycznych
usług opiekuńczych
dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi oraz
szczegółowych
warunków
częściowego lub
całkowitego
zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich
pobierania.

V

126

rupw-126

2014.06.25

uchwała Nr
LIII/521/14

w sprawie
wprowadzenia
regulaminu
korzystania z
Siłowni Plenerowej
na terenie
OW"Sudety" w
Bielawie.

V

127

rupw-127

2014.06.25

uchwała Nr
LIII/522/14

w sprawie ustalenia
planu sieci
publicznych
przedszkoli i
oddziałów
przedszkolnych w
szkołach
podstawowych
prowadzonych
przez Gminę
Bielawa.

V

128

rupw-128

2014.06.25

uchwała Nr
LIII/526/14

w sprawie
określenia
szczegółowych
zasad ponoszenia
odpłatności za
pobyt w "Nestor"
Dziennym Domu
Pomocy Społecznej
- ośrodku wsparcia
prowadzonym przez
Gminę Bielawa.

V

129

rupw-129

2014.09.24

uchwała Nr
LV/543/14

zmieniająca
uchwałę w sprawie
podziału miasta
Bielawa na stałe
obwody głosowania
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V

130

rupw-130

V

131

V
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2014.09.24

uchwała Nr
LV/544/14

w sprawie
utworzenia
odrębnego obwodu
glosowania w
wyborach do rad
gmin, rad powiatów,
sejmików
województw i rad
dzielnic
m.st.Warszawy oraz
wyborów wójtów,
burmistrzów i
prezydentów miast.

rupw-131

2014.09.24

uchwała Nr
LV/545/14

w sprawie zmiany
uchwały Nr
L/368/06 Rady
Miejskiej Bielawy z
dnia 26 kwietnia
2006r. w sprawie
nadania nazwy
ulicy.

132

rupw-132

2014.09.24

uchwała Nr
LV/547/14

w sprawie Statutu
Miasta Bielawa.

V

133

rupw-133

2014.10.29

uchwała Nr
LVI/554/14

w sprawie
określenia
wysokości opłat za
korzystanie z
wychowania
przedszkolnego w
przedszkolu
publicznym
prowadzonym przez
Gminę Bielawa

V

134

rupw-134

2014.10.29

uchwała Nr
LVI/555/14

w sprawie ustalenia
wysokości opłat za
pobyt, maksymalnej
wysokości opłaty za
wyżywienie i
określenia
częściowych
zwolnień z opłat
ponoszonych za
pobyt dziecka w
Żłobku Publicznym
w Bielawie

V

135

rupw-135

2014.10.29

uchwała Nr
LVI/557/14

w sprawie
pozbawienia części
drogi kategorii drogi
gminnej w Bielawie

Strona 12 z 12

