192.
193.
194.
195.

73/2016
81/2016
83/2016
84/2016

4.10.2016
31.10.2016
30.11.2016
9.12.2016

196.

85/2016

14.12.2016

197.
198.
199.

86/2016
1/2017
2/2017

30.12.2016
4.01.2017
4.01.2017

200.

3/2018

11.01.2017

201.
202.

4/2017
5/2017

19.01.2017
13.02.2017

203.

6/2017

13.02.2017

204.

7/2017

14.02.2018

205.
206.

9/2017
10/2017

3.03.2017
13.03.2017

207.
208.
209.

11/2017
13/2017
14/2017

31.03.2017
3.04.2017
3.04.2017

210.

15/2017

5.04.2017

211.

16/2017

5.04.2017

W sprawie zakupu nieruchomości.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
przetargu nieruchomości.
W sprawie ustalenia planu finansowego Gminy
Jedlina-Zdrój na 2017r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
W sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
W sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Pani Beaty Prokopów do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z
funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych
sprawach decyzji oraz do podejmowania działań
wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia
postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
W sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, lokalu
socjalnego i tymczasowego pomieszczenia oraz
ustalenia wysokości czynników obniżających wartość
użytkową lokalu.
W sprawie rokowań na zbycie nieruchomości.
W sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum
Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju oraz
ustalenia maksymalnej kwoty opłat za kształcenie na
2017 r.
W sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w JedlinieZdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat za
kształcenie na 2017 r.
W sprawie wystąpienia o ustalenie służebności
gruntowej na nieruchomości, położonej w JedlinieZdroju przy Ul. Partyzantów nr2.
W sprawie nabycia nieruchomości.
W sprawie harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i do
klas pierwszych w Miejskiej Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju na rok
2017/2018.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017r.
W sprawie nabycia nieruchomości.
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
przetargu nieruchomości.
W sprawie odstąpienia od wykonania prawa
pierwokupu nieruchomości.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z
mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z
przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

212.

17/2017

12.04.2017

213.

18/2017

12.04.2017

214.

19/2017

12.04.2017

215.
216.

20/2017
21/2017

28.04.2017
5.05.2017

217.
218.

22/2017
23/2017

16.05.2017
18.05.2017

219.
220.
221.

24/2017
25/2017
26/2017

18.05.2017
18.05.2017
22.05.2017

222.

27/2017

24.05.2017

223.
224.

28/2017
29/2017

1.06.2017
1.06.2017

225.

30/2017

1.06.2017

226.

31/2017

8.06.2017

227.

32/2017

21.06.2017

228.

33/2017

30.06.2017

229.
230.

34/2017
35/2017

30.06.2017
30.06.2017

231.

36/2017

12.07.2017

W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
przetargu nieruchomości.
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
przetargu nieruchomości.
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
przetargu nieruchomości.
W sprawie mian w budżecie gminy na 2017 r.
W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
dyrektora szkoły.
W sprawie rozwiązania najmu.
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
przetargu nieruchomości.
W sprawie nabycia nieruchomości.
W sprawie zakupu nieruchomości.
Zmieniające Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 11
grudnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu
Miasta Jedlina-Zdrój.
W sprawie wprowadzenia cenników na sprzedaż
surowca drzewnego pozyskiwanego z terenów
będących własnością lub w zarządzie Gminy JedlinaZdrój oraz w Lasach Komunalnych Gminy JedlinaZdrój.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
W sprawie przyjęcia harmonogramu czynności
związanych z utworzeniem Szkoły Podstawowej im
Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju z oddziałami
gimnazjum.
W sprawie powołania komisji przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn. ‘’Zwiększenie
dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój’’.
W sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargów na zbycie
nieruchomości gruntowych niezabudowanych o
powierzchni 0,0867 ha i 0,0940 ha położonych w
Jedlinie-Zdroju przy ul. Partyzantów oznaczonych w
ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działki
nr 679/9 i 679/11.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z
mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z
przeznaczeniem na wynajem jaki lokale socjalne.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury –
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za 2016 r.
W sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
Zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.
W sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów
korygujących wzrok w Urzędzie Miasta w JedlinieZdroju.

232.

37/2017

12.07.2017

233.

38/2017

18.07.2017

234.

40/2017

18.07.2017

235.

41/2017

18.07.2017

236.

42/2017

27.07.2017

237.

43/2017

27.07.2017

238.
239.
240.
241.

44/2017
45/2017
46/2017
47/2017

27.07.2017
31.07.2017
31.07.2017
7.08.2017

242.

48/2017

7.08.2017

243.

49/2017

7.08.2017

244.

51/2017

23.08.2017

245.

52/2017

23.08.2017

246.

53/2017

23.08.2017

247.

54/2017

23.08.2017

248.

55/2017

30.08.2017

Zmieniające zarządzenie nr 4/2008 Burmistrza Miasta
Jedliny-Zdroju z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie
określenia sposobu ustalania cen i opłat za
korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności
publicznej jednostek organizacyjnych gminy
działających w zakresie kultury, oświaty, opieki
społecznej, sportu, turystyki i rekreacji.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z
mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z
przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
bezprzetargowej nieruchomości.
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
przetargu nieruchomości.
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
przetargu nieruchomości.
W sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
W sprawie powołania komisji przetargowej.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
jednoosobowego działania Kierownikowi Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju Pani Joannie
Fornalskiej.
W sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do wydawania
decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu pomocy społecznej.
W sprawie upoważnienia Pani Joanny Fornalskiej
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w JedlinieZdroju do prowadzenia postępowań oraz wydawania
decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z
mieszkaniowego zasobu gminy Jedlina-Zdrój lokali z
przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
Zmieniające Zarządzenie Nr 29/2009 Burmistrza
Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2009 r. w
sprawie ustalenia zasad określania wysokości stawek
czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów
stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.
W sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu
nieruchomości zabudowanej obiektem handlowo
usługowym położonym w Jedlinie-Zdroju przy ul.
Sienkiewicza 16.
W sprawie zmiany regulaminu przeprowadzania
przetargów na dzierżawę lub najem gruntów
stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.
W sprawie odstąpienia od wykonania prawa
pierwokupu nieruchomości.

249.
250.
251.

56/2017
57/2017
59/2017

30.08.2017
30.08.2017
12.09.2017

252.

60/2017

14.09.2017

253.

61/2017

20.09.2017

254.

62/2017

26.09.2017

255.

63/2017

29.09.2017

256.
257.
258.

64/2017
65/2017
66/2017

29.09.2017
29.09.2017
29.09.2017

259.

67/2017

10.10.2017

260.

68/2017

10.10.2017

261.

69/2017

17.10.2017

262.

70/2017

18.10.2017

263.

71/2017

24.10.2017

264.

72/2017

25.10.2017

265.
266.

74/2017
75/2017

31.10.2017
31.10.2017

267.

76/2017

31.10.2017

268.

77/2017

7.11.2017

269.

78/2017

14.11.2017

270.
271.

79/2017
80/2017

14.11.2017
14.11.2017

272.

81/2017

21.11.2017

W sprawie przejęcia nieruchomości.
W sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
Zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.
Zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z
mieszkaniowego zasobu gminy Jedlina-Zdrój lokali z
przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
W sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków
miasta Jedlina-Zdrój.
W sprawie powołania komisji odbiorowej zadań
inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój oraz pracy tej
komisji.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
Zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.
W sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu
nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul.
Sienkiewicza 16.
W sprawie odstąpienia od prawa wykonania
pierwokupu nieruchomości.
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
przetargu nieruchomości.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z
zasobu mieszkaniowego Gminy Jedlina-Zdrój lokali z
przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
W sprawie powołania komisji przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowań o
udzielenie zamówień publicznych przez Gminę
Jedlina-Zdrój.
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Komisji Odbiorowej zadań inwestycyjnych Gminy
Jedlina-Zdrój oraz pracy te Komisji.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
przetargu nieruchomości.
W sprawie określenia miesięcznego maksymalnego
wynagrodzenia kierowników budżetowych Gminy
Jedlina-Zdrój.
W sprawie powołania Komisji do spraw szacowania
strat wywołanych zdarzeniami mającymi charakter
klęsk żywiołowych.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z
mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z
przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
W sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
Zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.
Zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej

273.

82/2017

1.12.2017

274.

83/2017

1.12.2017

275.
276.

85/2017
86/2017

5.12.2017
19.12.2017

277.

87/2017

19.12.2017

278.

89/2017

29.12.2017

279.

1/2018

3.01.2018

280.
281.
282.

3/2018
4/2018
5/2018

29.01.2018
31.01.2018
7.02.2018

283.

6/2018

7.02.2018

284.

7/2018

7.02.2018

285.

8/2018

13.02.2018

286.
287.

9/2018
10/2018

27.02.2018
6.03.2018

288.
289.

11/2018
12/2018

13.03.2018
14.03.2018

290.

13/2018

26.03.2018

291.

14/2018

27.03.2018

292.
293.

15/2018
16/2018

30.03.2018
30.03.2018

294.

17/2018

25.04.2018

prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.
Zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia
zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza
się na wynajem.
Zmieniając e zarządzenie w sprawie wydzielenia z
mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój z
przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od
pracy w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
W sprawie ustalenia cen opłat za korzystanie z
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.
Zmieniające zarządzenie nr 40/2009 Burmistrza
Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 maja 2009 r. w
sprawie regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
W sprawie powołania Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w JedlinieZdrój.
W sprawie rokowań na zbycie nieruchomości.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
W sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza
Miasta Jedlina-Zdrój do realizacji gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
W sprawie odwołania członka Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego
członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
W sprawie odwołania członka Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego
członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
W sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas
pierwszych i oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju
z oddziałami Gimnazjum na rok szkolny 2018/2019.
W sprawie odwołania komisji przetargowej.
W sprawie ustalenia Regulaminu wypożyczalni
rowerów elektrycznych w Gminie Jedlina-Zdrój.
W sprawie powołania komisji przetargowej.
W sprawie odstąpienia od wykonania prawa
pierwokupu nieruchomości.
W sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury w
Jedlinie-Zdroju.
W sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu
nieruchomości Gminy Jedlina-Zdrój.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018r.
Zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
przetargu nieruchomości.

295.
296.
297.
298.

18/2018
19/2018
20/2018
21/2018

25.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
15.05.2018

299.

22/2018

15.05.2018

300.

23/2018

15.05.2018

301.

24/2018

22.05.2018

302.
303.

25/2018
26/2018

24.05.2018
24.05.2018

304.

27/2018

29.05.2018

305.

28/2018

30.05.2018

306.

29/2018

30.05.2018

307.

30/2018

30.05.2018

308.

31/2018

30.05.2018

309.

32/2018

4.06.2018

310.

33/2018

5.06.2018

311.

34/2018

5.06.2018

312.
313.
314.
315.

35/2018
36/2018
37/2018
38/2018

11.06.2018
11.06.2018
11.06.2018
12.06.2018

W sprawie zniesienia odrębności własności lokali.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta
Jedlina-Zdrój z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie
ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego i
pomieszczenia tymczasowego oraz ustalenia
wysokości czynników obniżających wartość użytkową
lokalu.
W sprawie ustalenia zasad określania wysokości
stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów
stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
przetargu nieruchomości.
W sprawie prawa pierwokupu nieruchomości.
W sprawie odstąpienia od wykonania prawa
pierwokupu nieruchomości.
W sprawie powołania komisji odbiorowej
zamówienia publicznego p. Zwiększenie dostępności
e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój”.
W sprawie odstąpienia od wykonania prawa
pierwokupu nieruchomości.
W sprawie ustalenia stawki czynszu najmu
nieruchomości, na których będą usytuowane
automaty z wkładami do zniczy.
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze
przetargu nieruchomości.
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za 2017 rok.
W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w
sprawie świadczenia „Dobry start”.
Zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany
zarządzenia w sprawie utworzenia zasobu
tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na
wynajem.
Zmieniające zarządzenie Nr 36/16 z dnia 5 kwietnia
2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
W sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali.
W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.
W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.
W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia
zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza
się na wynajem.

316.

39/2018

12.06.2018

317.

40/2018

14.06.2018

318.

41/2018

20.06.2018

319.

42/2018

25.06.2018

320.

43/2018

29.06.2018

321.

44/2018

29.06.2018

322.

45/2018

3.07.2018

323.

46/2018

3.07.2018

324.

47/2018

9.07.2018

325.
326.

49/2018
50/2018

19.07.2018
25.07.2018

327.

51/2018

26.07.2018

328.

52/2018

26.07.2018

329.

53/2018

31.07.2018

330.

54/2018

13.08.2018

331.

55/2018

27.08.2018

332.

56/2018

4.09.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie
wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy JedlinaZdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale
socjalne.
W sprawie odstąpienia od wykonania prawa
pierwokupu nieruchomości.
W sprawie odstąpienia od wykonania prawa
pierwokupu nieruchomości.
W sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
Osobowych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na
2018r.
zmieniające uchwałę w prawie WPF Gminy JedlinaZdrój.
W sprawie upoważnienia Pani Haliny Urbaniak
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w JedlinieZdroju do prowadzenia postępowań, wydawania
rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz
przekazywania informacji w sprawach świadczenia
,,Dobry start”.
W sprawie upoważnienia Pani Beaty Prokopów
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w JedlinieZdroju do prowadzenia postępowań, wydawania
rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz
przekazywania informacji w sprawach świadczenia
,,Dobry start’’.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na
2018r.
W sprawie powołania komisji przetargowej.
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania w
sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy
Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem
jako lokale socjalne.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na
2018r.
W sprawie odstąpienia od wykonania prawa
pierwokupu nieruchomości.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny
ofert złożonych w konkursie na wybór wspólnika i
inwestora finansowego do spółki celowej w celu
realizacji Rządowego Programu Mieszkanie Plus.
W sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. obsługi
informatycznej gminnej komisji wyborczej w
wyborach do Rady Miasta Jedlina-Zdrój oraz
wyborach Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
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57/2018

11.09.2018

334.
335.

58/2018
59/2018

11.09.2018
12.09.2018
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60/2018

12.09.2018
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61/2018

18.09.2018

338.
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62/2018
64/2018

18.09.2018
19.09.2018

340.

65/2018

25.09.2018

341.

66/2018

28.09.2018

342.

67/2018

2.10.2018

343.
344.

68/2018
69/2018

3.10.2018
3.10.2018
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70/2018

15.10.2018

346.

71/2018

23.10.2018

347.

73/2018

31.10.2018

348.
349.

74/2018
75/2018

5.11.2018
6.11.2018

zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
W sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2017 Burmistrza
Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 września 2017r. w
prawie GEZ miasta Jedlina-Zdrój.
W sprawie nabycia części nieruchomości.
W sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. obsługi
informatycznej gminnej komisji wyborczej w
wyborach do Rady Miasta Jedlina-Zdrój oraz
wyborach Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na
2018r.
W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy
użytkowania wieczystego.
W sprawie prawa pierwokupu nieruchomości.
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.
zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z
mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z
przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na
2018r.
W sprawie upoważnienia Pani Grażyny Stuczeń
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w JedlinieZdroju do wydawania decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy.
W sprawie zmieniające WPF Gminy Jedlina-Zdrój.
W sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony
lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie
przerwy w głosowaniu spowodowanej
nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 21
października 2018r.
W sprawie upoważnienia do podpisywania spisu
wyborców w wyborach samorządowych,
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku do
spisów.
W sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu dz. nr
16/8.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na
2018 r.
W sprawie rokowań na zbycie nieruchomości (32/5).
W sprawie wytycznych dotyczących sposobu w
sprawie postępowania wobec osób ubiegających się
o zasiłek celowy w ramach pilotażowego Lokalnego
Programu Osłonowego w Gminie Jedlina-Zdrój dla
osób, które ponoszą zwiększone koszty związane z
użytkowaniem systemu ogrzewania niskoemisyjnego

350.

76/2018

14.11.2018

zmieniające Zarządzenie Nr 40/2009 Burmistrza
Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 maja 2009r. ws prawie
zmiana regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

