
Załącznik nr 1 do Raportu o stanie 
Gminy Rzekuń w 2019 roku

Rejestr Uchwał
Rady Gminy Rzekuń
Kadencja 2018-2023

Lp. Numer uchwały Data podjęcia Dotyczy Termin 
wykonania/

uwagi

Data publikacji w Dz. Urz. 
Woj. Maz.

1. IV/25/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia 
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
na 2019 rok

2. IV/26/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w  sprawie  nadania  nazw  ulic  w 
miejscowościach:  Tobolice,  Rzekuń, 
Teodorowo, Ławy

DZ. URZ. WOJ. MAZ. 
2019.2540
Ogłoszony:
25.02.2019

3. IV/27/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie harmonogramu realizacji działań 
dla  Gminy  Rzekuń  w  latach  2019-2021 
wynikających  z  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  i 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2017-2021

4. IV/28/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia liczby członków oraz 
składu  osobowego  Komisji  Skarg, 
Wniosków i Petycji

 

5. IV/29/2019  z dnia 20 lutego 2019 r. w  sprawie  uchwalenia  planu  pracy  Rady 
Gminy Rzekuń na 2019 rok  

6. IV/30/2019  z dnia 20 lutego 2019 r. w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy 
Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2019 rok

7. IV/31/2019  z dnia 20 lutego 2019 r. w  sprawie  wystąpienia  Gminy  Rzekuń  ze 
Stowarzyszenia „Związek Kurpiów”



8. IV/32/2015   z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w 
drodze  inkasa,  wyznaczenia  inkasentów  i 
określenia  wysokości  wynagrodzenia  za 
inkaso na terenie gminy Rzekuń

DZ. URZ. WOJ. MAZ. 
2019.2541
Ogłoszony:
25.02.2019

9. IV/33/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej z 
budżetu  gminy  Rzekuń  w  formie  dotacji 
celowej  Powiatowi  Ostrołęckiemu  na 
realizację zadań w zakresie drogownictwa

10. IV/34/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

11. IV/35/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń 
na 2019 rok

DZ. URZ. WOJ. MAZ. 
2019.2542
Ogłoszony:
25.02.2019

12. V/36/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w  sprawie  określenia  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć 
nauczycieli  przedszkoli  i  innych  placówek 
przedszkolnych  pracujących  z  grupami 
obejmującymi  dzieci  6-letnie  i  dzieci 
młodsze

DZ. URZ. WOJ. MAZ. 
2019.4656
Ogłoszony:
09.04.2019

13. V/37/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w  sprawie  ustalenia  planu  dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 
2019 roku opłat  za kształcenie nauczycieli 
zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach 
oświatowych,  dla  których  organem 
prowadzącym jest Gmina Rzekuń

DZ. URZ. WOJ. MAZ. 
2019.4657
Ogłoszony:
09.04.2019

14. V/38/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w  sprawie  utworzenia  odrębnego  obwodu 
głosowania

DZ. URZ. WOJ. MAZ. 
2019.4658
Ogłoszony:
09.04.2019

15. V/39/2019  z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad DZ. URZ. WOJ. MAZ. 



zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy 
Rzekuń”

2019.4659
Ogłoszony:
09.04.2019

16. V/40/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w  sprawie  opracowania  i  przekazania 
projektu  regulaminu  dostarczania  wody  i 
odprowadzania ścieków do zaopiniowania

17. V/41/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej z 
budżetu  Gminy  Rzekuń  w  formie  dotacji 
celowej  Powiatowi  Ostrołęckiemu  na 
realizację zadań w zakresie drogownictwa

18. V/42/2019 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

19. V/43/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń 
na 2019

DZ. URZ. WOJ. MAZ. 
2019.5520
Ogłoszony:
24.04.2019

20. VI/44/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w  sprawie  nadania  nazw  ulic  w 
miejscowości Dzbenin

DZ. URZ. WOJ. MAZ. 
2019.4998
Ogłoszony:
16.04.2019

21. VI/45/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej z 
budżetu  Gminy  Rzekuń  w  formie  dotacji 
celowej  Powiatowi  Ostrołęckiemu  na 
realizację zadań w zakresie drogownictwa

22. VI/46/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

23. VI/47/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń 
na 2019 r.

DZ. URZ. WOJ. MAZ. 
2019.4999
Ogłoszony:
16.04.2019



24. VI/48/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w  sprawie  zgodnego  sposobu  podziału 
ostatecznych  kwot  części  wyrównawczej 
subwencji ogólnej, wpłat oraz planowanego 
udziału  we  wpływach  z  podatku 
dochodowego  od  osób  fizycznych, 
pomiędzy  Gminą  Rzekuń  i  Miastem 
Ostrołęka

25. VII/49/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w  sprawie  zmiany  uchwały  w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi  oraz  zapobiegania 
bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy 
Rzekuń”

DZ. URZ. WOJ. MAZ. 2019 
r. 
poz. 6742
Ogłoszony:
28.05.2019 r.

26. VII/50/2019 z dnia 16 maja 2019 r.  w  sprawie  zniesienia   formy  ochrony  z 
drzew  uznanych  za  pomniki   przyrody  w 
granicach administracyjnych Gminy Rzekuń

DZ. URZ. WOJ. MAZ. 2019 
r. 
poz. 6940
Ogłoszony:
31.05.2019 r.

27. VII/51/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na 
termomodernizację  budynku  remizo-
świetlicy w msc. Zabiele

28. VII/52/2019 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029;

29. VII/53/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń 
na 2019 rok

DZ. URZ. WOJ. MAZ. 2019 
r. 
poz. 6941
Ogłoszony:
31.05.2019 r.

30. VII/54/2019 z dnia 16 maja 2019 r. uchylająca  uchwałę  w sprawie  utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania

DZ. URZ. WOJ. MAZ. 2019 
r. poz. 6741
Ogłoszony:
28.05.2019 r.

31. VII/55/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie odmowy podjęcia uchwały Rady 
Gminy  Rzekuń  w sprawie  przejęcia  drogi 
Wiolinowej w miejscowości Rzekuń



32. VII/56/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w  sprawie planu  dofinansowania  form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia  maksymalnej  kwoty 
dofinansowania  opłat  w  2019  r.  za 
kształcenie  nauczycieli  zatrudnionych  w 
szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla 
których organem prowadzącym jest  Gmina 
Rzekuń

DZ. URZ. WOJ. MAZ. 2019 
r. 
poz. 6740
Ogłoszony:
28.05.2019 r.

33. VIII/57/2019 z dnia  17 czerwca 2019 r. w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na 
termomodernizację  budynku  remizo-
świetlicy w msc. Zabiele

34. VIII/58/2019 z dnia  17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

35. VIII/59/2019 z dnia  17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń 
na 2019 rok

DZ. URZ. WOJ. MAZ. poz. 
8186
Ogłoszony: 02.07.2019 r.

36. IX/60/2019 z dnia  26 czerwca 2019 r. w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy 
Rzekuń wotum zaufania

37. IX/61/2019 z dnia  26 czerwca 2019 r. w  sprawie  rozpatrzenia  i zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego  wraz  ze 
sprawozdaniem  z wykonania  budżetu 
Gminy Rzekuń za rok 2018

38. IX/62/2019 z dnia  26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi 
Gminy  Rzekuń  z wykonania  budżetu  za 
2018 rok

39. IX/63/2019 z dnia  26 czerwca 2019 r. w sprawie  regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Rzekuń

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 
8243
ogłoszony:
04.07.2019 r.

40. IX/64/2019 z dnia  26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich 
publicznych  szkół  podstawowych  a  także 
granic  obwodów publicznych  ośmioletnich 
szkół  podstawowych,  z  wyjątkiem 
specjalnych, mających siedzibę na obszarze 

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  
8244
ogłoszony:
04.07.2019 r.



Gminy Rzekuń, prowadzonych przez Gminę 
Rzekuń, a także przez inne organy, od dnia 1 
września 2019 r.

41. IX/65/2019 z dnia  26 czerwca 2019 r. w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych 
przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych  w 
szkołach  podstawowych  prowadzonych 
przez Gminę Rzekuń

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  
8245
ogłoszony:
04.07.2019 r.

42. IX/66/2019 z dnia  26 czerwca 2019 r. w sprawie opracowania projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
do zaopiniowania

43. IX/67/2019 z dnia  26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/2019 
Rady Gminy Rzekuń  z  dnia  17.06.2019 r. 
w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na 
termomodernizację  budynku  remizo-
świetlicy w msc. Zabiele

44. IX/68/2019 z dnia  26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

45. IX/69/2019 z dnia  26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń 
na 2019 rok

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  
8242
ogłoszony:
04.07.2019 r.

46. X/70/2019 z dnia 05 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

47. X/71/2019 z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń 
na 2019 rok

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  
9417
ogłoszony:
01.08.2019 r.

48. XI/72/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

49. XI/73/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń 
na 2019 rok

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  
9808
ogłoszony:
14.08.2019 r.

50. XII/74/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w  sprawie  powołania  Zespołu  ds. 



zaopiniowania kandydatów na ławników
51. XII/75/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w  sprawie  zakończenia  działalności 

Gimnazjum  im.  Marszałka  Józefa 
Piłsudskiego w Rzekuniu

52. XII/76/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Rzekuń.

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  
10385
ogłoszony:
05.09.2019 r.

53. XII/77/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 
27  grudnia  2018  roku  w  sprawie 
ustanowienia  gminnego  programu 
osłonowego “Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023

54. XII/78/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca  Uchwałę  nr  III/17/2018  Rady 
Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 roku 
w  sprawie  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 rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  
10386
ogłoszony: 05.09.2019 r.

55. XII/79/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

56. XII/80/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń 
na 2019 rok

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.  
10384
ogłoszony: 05.09.2019 r.

57. XIII/81/2019 z dnia 12 września 2019 r. w  sprawie  zasięgnięcia  od  Komendanta 
Wojewódzkiego  Policji  informacji  
o kandydatach na ławników

58. XIII/82/2019 z dnia 12 września 2019 r. w  sprawie  utworzenia  Żłobka Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 



Samorządowego  w Rzekuniu  i  nadania 
statutu

10936
ogłoszony: 19.09.2019 r.

59. XIII/83/2019 z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

60. XIII/84/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń 
na 2019 rok

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 
10934  
ogłoszony: 19.09.2019 r.

61. XIII/85/2019 z dnia 12 września 2019 r. w  sprawie  powołania  doraźnej  Komisji 
Statutowej

62. XIII/86/2019 z dnia 12 września 2019 r. w  sprawie  nadania  nazw  ulic  w  msc: 
Tobolice,  Dzbenin,  Korczaki,  Przytuły 
Stare, Rzekuń

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 
10935
ogłoszony: 19.09.2019 r.

63. XIII/87/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy

64. XIV/88/2019 z dnia 8 października2019 r. w  sprawie  nadania  nazw  ulic  w 
miejscowościach  Laskowiec,   Przytuły 
Stare, Rzekuń, Kamianka, Dzbenin

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 
10935
ogłoszony:
19.09.2019 r.

65. XIV/89/2019 z dnia 8 października2019 r. w  sprawie  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 rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
12979
ogłoszony:
14.11.2019 r.

66. XIV/90/2019 z dnia 8 października2019 r. zmieniającej  uchwałę  w  sprawie 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata 
2019-2029

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
12978
ogłoszony:
14.11.2019 r.

67. XIV/91/2019 z dnia 8 października2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń Dz. Urz. Woj. Maz. poz.



na 2019 rok 12980
ogłoszony:
14.11.2019 r.

68. XV/92/2019 z dnia 29 października 2019r. w  sprawie  odwołania  radnego  z  funkcji  I 
Wiceprzewodniczącego Rady

69. XV/93/2019 z dnia 29 października 2019r.  sprawie  wyboru ławników na kadencję w 
latach 2020-2023

70. XV/94/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie  przyjęcia "Programu współpracy 
Gminy  Rzekuń  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na 
2020 rok"

71. XV/95/2019 z dnia 29 października 2019r. w  sprawie  nadania  nazw  ulic  w 
miejscowości Dzbenin i Tobolice

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
 12767
ogłoszony: 12.11.2019 r.

72. XV/96/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/2019 
Rady Gminy Rzekuń z dnia 8 października 
2019  r.  w  sprawie  nadania  nazw  ulic  w 
miejscowościach  Laskowiec,   Przytuły 
Stare, Rzekuń, Kamianka, Dzbenin.

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
 12766
ogłoszony: 12.11.2019 r.

73. XV/97/2019 z dnia 29 października 2019r. w  sprawie  wprowadzenia  zmian  do 
Uchwały  Nr  XLII/173/2009  Rady  Gminy 
Rzekuń z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie 
regulaminu  określającego  wysokość 
dodatków  i  innych  składników 
wynagrodzenia  nauczycieli  oraz 
szczegółowe  warunki  ich  przyznawania,  a 
także  wysokość,  szczegółowe  zasady 
przyznawania  i  wypłacania  dodatku 
mieszkaniowego

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
 12765
ogłoszony: 12.11.2019 r.

74. XV/98/2019 z dnia 29 października 2019r. w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  i 
rozmiaru  obniżenia  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć 

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
 12764
ogłoszony: 12.11.2019 r.



nauczycielom,  którym  powierzono 
stanowiska kierownicze.

75. XV/99/2019 z dnia 29 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

76. XV/100/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń 
na 2019 rok.

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
 12763
ogłoszony: 12.11.2019 r.

77. XVI/101/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w  sprawie  zatwierdzenia  do  realizacji 
projektu  pt.  „Kompleksowy  system 
wsparcia osób starszych zamieszkujących 
Gminę  Rzekuń”  nr  RPMA.09.02.01-14-
c789/19  współfinansowanego  przez  Unię 
Europejską  w  ramach  Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

78. XVI/102/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2019-2029.

79. XVI/103/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń 
na 2019 rok

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
 13464
ogłoszony: 25.11.2019 r.

80. XVII/104/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w  sprawie  utworzenia  Dziennego  Domu 
„Senior+” w Rzekuniu

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
13815
ogłoszony: 02.12.2019 r.

81. XVII/105/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w  sprawie   utworzenia  w  miejscowości 
Borawe  ośrodka  wsparcia  pod  nazwą 
„Klub Seniora w Borawem”

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
13816
ogłoszony: 02.12.2019 r.

82. XVII/106/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w  sprawie  utworzenia  w  miejscowości 
Laskowiec  ośrodka wsparcia  pod nazwą 
„Klub Seniora w Laskowcu”

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
13817
ogłoszony: 02.12.2019 r.

83. XVII/107/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w  sprawie  utworzenia  w  miejscowości 
Susk Nowy ośrodka wsparcia pod nazwą 
„Klub SENIOR+”

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
13818
ogłoszony: 02.12.2019 r.

84. XVII/108/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w  sprawie  utworzenia  w  miejscowości 
Rzekuń  ośrodka  wsparcia  pod  nazwą 

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
13819



„Klub Seniora w Rzekuniu” ogłoszony: 02.12.2019 r.
85. XVII/109/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniającej  uchwałę  w  sprawie 

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata 
2019-2029

86. XVII/110/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń 
na 2019 rok

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
13820
ogłoszony: 02.12.2019 r.

87. XVIII/111/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu 
żyta  jako  podstawa  obliczania  podatku 
rolnego

Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
14838
ogłoszony: 11.12.2019 r.

88. XVIII/112/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie  zmiany uchwały nr XII/82/2015 
Rady  Gminy  Rzekuń  z  dnia  30  listopada 
2015  r.  w  sprawie  określenia  stawek  od 
nieruchomości  na  terenie  gminy  Rzekuń 
oraz wprowadzenia zwolnień.

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14839
ogłoszony: 11.12.2019 r.

89. XVIII/113/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w 
miejscowości Czarnowiec

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14840
ogłoszony: 11.12.2019 r.

90. XVIII/114/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w  sprawie zmiany  uchwały  nr  XIV/88/2019 
Rady Gminy Rzekuń z dnia 8 października 2019 
r.  w  sprawie  nadania  nazw  ulic  w 
miejscowościach  Laskowiec,  Przytuły  Stare, 
Rzekuń, Kamianka, Dzbenin

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14841
ogłoszony: 11.12.2019 r.

91. XVIII/115/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu 
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok

92. XVIII/116/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w  sprawie  określenia  wzoru  wniosku  o 
wypłatę dodatku energetycznego

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14842
ogłoszony: 11.12.2019 r.

93. XVIII/117/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. sprawie  przyjęcia  Lokalnego  programu 
wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i 
młodzieży  pobierających  naukę  na  terenie 
gminy Rzekuń

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 15120
ogłoszony: 13.12.2019 r.

94. XVIII/118/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca  uchwałę  Nr  XLV/277/2018 Dz. Urz. Woj. Maz. 



Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 
r. w sprawie określenia wysokości opłat za 
korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego 
uczniów  objętych  wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w 
roku  kalendarzowym,  w  którym  kończą  6 
lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć 
bezpłatnego  nauczania,  wychowania  i 
opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale 
przedszkolnym  w  publicznej  szkole 
podstawowej,  publicznej  innej  formie 
wychowania  przedszkolnego,  dla  których 
organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń

poz. 15121
ogłoszony: 13.12.2019 r.

95. XVIII/119/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w  sprawie  wprowadzenia  zmian  do 
Uchwały  Nr  XLII/173/2009  Rady  Gminy 
Rzekuń z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie 
regulaminu  określającego  wysokość 
dodatków  i  innych  składników 
wynagrodzenia  nauczycieli  oraz 
szczegółowe  warunki  ich  przyznawania,  a 
także  wysokość,  szczegółowe  zasady 
przyznawania  i  wypłacania  dodatku 
mieszkaniowego

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 15122
ogłoszony: 13.12.2019 r.

96. XVIII/120/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w  sprawie ustalenia  kryteriów  i  trybu 
przyznawania nagród dla nauczycieli szkól, 
których organem prowadzącym jest  Gmina 
Rzekuń za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 
w  tym  realizacji  zadań  związanych  z 
zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom  w 
czasie  zajęć  organizowanych  przez  szkolę, 
oraz  realizacji  innych  zadań  statutowych 
szkoły

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 15123
ogłoszony: 13.12.2019 r.

97. XIX/121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Dz. Urz. Woj. Maz. 



Żłobku  Samorządowym  w  Rzekuniu, 
maksymalnej  wysokości  opłaty  za 
wyżywienie  oraz  warunków  uzyskania 
rabatu  w wysokości  10 % opłaty stałej  za 
pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w 
Rzekuniu

poz. 15897
ogłoszony: 31.12.2019 r.

98. XIX/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa 
drogowego drogi gminnej

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 768
ogłoszony: 16.01.2020 r.

99. XIX/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w 
miejscowości Dzbenin

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 769
ogłoszony: 16.01.2020 r.

100. XIX/124/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

101. XIX/125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń 
na 2019 rok

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 770
ogłoszony: 16.01.2020 r.

102. XIX/126/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej na lata 2020-2029

103. XIX/127/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej 
na 2020 rok.

Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 771
ogłoszony: 16.01.2020 r.


	
	

