
U c h w a ł y  R a d y  G m i n y  L u t o m i e r s k  

Kadencja 2002-2006 

 
 

Numer uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 
W sprawie 

1. 2. 3. 
I/1/2002 19-11-2002 Wyboru przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk 
I/2/2002 19-11-2002 Wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk 
I/3/2002 19-11-2002 Powołania stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk, ustalenia przedmiotu ich działania i liczby członków 
I/4/2002 19-11-2002 Ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk 
II/5/2002 09-12-2002 Zmian budżetu gminy na rok 2002 
II/6/2002 09-11-2002 Zmian budżetu gminy na rok 2002 
II/7/2002 09-12-2002 Podatku od nieruchomości 
II/8/2002 09-12-2002 Podatku od środków transportowych 
II/9/2002 09-12-2002 Podatku od posiadania psów 
II/10/2002 09-12-2002 Opłaty targowej 
II/11/2002 09-12-2002 Opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu 

II/12/2002 09-12-2002 
Ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie: 1. decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu  dla domu letniskowego. 2. opinii określającej zgodność proponowanego podziału nieruchomości z 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

II/13/2002 09-12-2002 
Ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wypisu z wyrysem z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
II/14/2002 09-12-2002 Zwolnień w podatkach lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych i od posiadania psów 
II/15/2002 09-12-2002 Poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa 
II/16/2002 09-12-2002 Wyznaczenia przedstawicieli Gminy Lutomiersk do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich 
II/17/2002 09-12-2002 Powołania Komisji ds. inwentaryzacji mienia komunalnego 
II/18/2002 09-12-2002 Ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w pracach organów Gminy 
II/19/2002 09-12-2002 Ustalenia wysokości wynagrodzenia dla pana Tadeusza Borkowskiego – Wójta Gminy Lutomiersk 
II/20/2002 09-12-2002 Nadania nazwy ulicy we wsi Wrząca gm. Lutomiersk 

III/21/2002 12-12-2002 
Uchylenia Uchwały Nr II/8/2002 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od 

środków transportowych 
III/22/2002 12-12-2002 Podatku od środków transportowych 

III/23/2002 12-12-2002 

Uchylenia Uchwały Nr II/12/2002 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia 
opłaty administracyjnej za wydanie: 1. decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu  

dla domu letniskowego. 2. opinii określającej zgodność proponowanego podziału nieruchomości z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

IV/24/2002 30-12-2002 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2002 



IV/25/2002 30-12-2002 Zmian budżetu gminy Lutomiersk na rok 2002 
IV/26/2002 30-12-2002 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2002 
IV/27/2002 30-12-2002 Uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 
IV/28/2002 30-12-2002 Statutu Gminy Lutomiersk 
IV/29/2002 30-12-2002 Uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk” 

IV/30/2002 30-12-2002 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
miejscowości: Stanisławów Stary dz.nr: 130/33, 130/34, 130/35, 130/36, 130/37, 130/38, 130/39, 130/40, 

130/41, 130/42, 130/43, 130/44, 130/45, 130/46, 130/47, 130/48, 130/49, 130/50, 130/51 wraz z 
przyległymi drogami oznaczonymi literami ABCD 

IV/31/2002 30-12-2002 
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
miejscowości Florentynów dz.nr: 90 wraz z przyległymi drogami oznaczonymi literami ABCD 

IV/32/2002 30-12-2002 
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 

Lutomiersk wraz z przyległymi drogami 

IV/33/2002 30-12-2002 
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 

Kazimierz wraz z przyległymi drogami 

IV/34/2002 30-12-2002 
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Lutomiersk 

z wyłączeniem miejscowości Lutomiersk i Kazimierz 
IV/35/2002 30-12-2002 Ustalenia zasad dostarczania wody z ujęć wodnych wraz oraz pobierania opłat z tego tytułu 
IV/36/2002 30-12-2002 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 

IV/37/2002 30-12-2002 
Przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od 

posiadania psów 
IV/38/2002 30-12-2002 Przyjęcia harmonogramu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2003 
IV/39/2002 30-12-2002 Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2003 

IV/40/2002 30-12-2002 
Likwidacji filii w Szydłowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutomiersku wchodzącej w skład  Gminnego 

Ośrodka Kultury w Lutomiersku z siedziba w Lutomiersku 
V/41/2003 03-02-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
V/42/2003 03-02-2003 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk 
V/43/2003 03-02-2003 Ustalenia kwoty kredytu  krótkoterminowego  na pokrycie niedoboru budżetu w trakcie roku budżetowego 

V/44/2003 03-02-2003 
Uchylenia Uchwały Nr IV/37/2002 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia 

wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od 
posiadania psów 

V/45/2003 03-02-2003 
Przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji  podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i 

od nieruchomości 
V/46/2003 03-02-2003 Wyznaczenia przedstawiciela Gminy Lutomiersk do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Łódzkiego 
V/47/2003 03-02-2003 Zmieniająca Uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lutomiersk 
V/48/2003 03-02-2003 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk gmina Lutomiersk 
V/49/2003 03-02-2003 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk gmina Lutomiersk 
V/50/2003 03-02-2003 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierz gmina Lutomiersk 

V/51/2003 03-02-2003 
Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Lutomiersk 
V/52/2003 03-02-2003 Ustalenia zasad dostarczania wody z ujęć wodnych oraz pobierania opłat z tego tytułu 



VI/53/2003 28-04-2003 
Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk i udzielenia absolutorium wójtowi 

Gminy za 2002 rok 

VI/54/2003 28-04-2003 
Zmian budżetu gminy na rok 2003 z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na rok 2003 
VI/55/2003 28-04-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
VI/56/2003 28-04-2003 Zmian w budżecie gminy na rok 2003 

VI/57/2003 28-04-2003 
Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków budżetowych nie znajdujących 

pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na rok 2003 
VI/58/2003 28-04-2003 Ustalenia kwoty krótkoterminowego kredytu na pokrycie niedoboru budżetu w trakcie roku budżetowego 
VI/59/2003 28-04-2003 Przyjęcia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami publicznymi 

VI/60/2003 28-04-2003 
Zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnego wykonania opracowania pn. „projekt założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” przez Związek Gmin Nadnerzańskich  i Gminy 
należące do Związku 

VI/61/2003 28-04-2003 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk i Wrząca gmina Lutomiersk 

VI/62/2003 28-04-2003 
Przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej działki stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, położonej 

we wsi Babiczki gm. Lutomiersk, oznaczonej działką nr 185 o pow. 0,0950 ha 
VII/63/2003 14-06-2003 Ustanowienia herbu Gminy Lutomiersk 
VIII/64/2003 30-06-2003 Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami publicznymi 
VIII/65/2003 30-06-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
VIII/66/2003 30-06-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
VIII/67/2003 30-06-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
VIII68/2003 30-06-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
VIII69/2003 30-06-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
VIII/70/2003 30-06-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
VIII/71/2003 30-06-2003 Zmian w budżecie gminy na rok 2003 
VIII/72/2003 30-06-2003 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk gm. Lutomiersk 

VIII/73/2003 30-06-2003 
Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy 

Lutomiersk 

VIII/74/2003 30-06-2003 
Przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, nieruchomości stanowiące własność Gminy Lutomiersk, 

położonych w Lutomiersku gm. Lutomiersk 

VIII/75/2003 30-06-2003 Wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi 

VIII/76/2003 30-06-2003 
Uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy 

Lutomiersk 
IX/77/2003 15-09-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
IX/78/2003 15-09-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
IX/79/2003 15-09-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 

IX/80/2003 15-09-2003 
Zmian budżetu gminy na rok 2003 z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na rok 2003 

IX/81/2003` 15-09-2003 
Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach budżetowych na rok 2003 



IX/82/2003 15-09-2003 Ustalenia wykazu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lutomiersk 
IX/83/2003 15-09-2003 Założeń do projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2004 
IX/84/2003 15-09-2003 Powołania zespołu opiniodawczego w wyborach ławników w roku 2003 

IX/85/2003 15-09-2003 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Babicach – działki nr 

296/26, 296/27, 296/28, 296/29, 296/30, 296/31, 296/32, 296/33, 296/34, 296/35, 296/36, 296/37, 296/38, 
296/39, 296/40 wraz z przyległymi drogami 

IX/86/2003 15-09-2003 
Zatwierdzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk 

w miejscowości Stanisławów Stary, działki nr 127 i 130/1 

IX/87/2003 15-09-2003 
Zatwierdzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk 

w miejscowości Babiczki działka nr ew. 216 

IX/88/2003 15-09-2003 
Zatwierdzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Lutomiersk w miejscowości Lutomiersk działka nr ew. 112 przy ul. Jordana 5 

IX/89/2003 15-09-2003 
Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do niego 

gruntem na rzecz najemcy tego lokalu 

IX/90/2003 15-09-2003 
Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Lutomiersk 

IX/91/2003 15-09-2003 
Wyrażenia zgody na przejęcie do mienia komunalnego zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa 

położonej w Lutomiersku oznaczonej działką nr 581 o pow. 1200 m2 

IX/92/2003 15-09-2003 
Wyrażenia zgody na przejęcie do mienia komunalnego zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa 

położonej w Lutomiersku oznaczonej działką nr 524 o pow. 1200 m2 
X/93/2003 30-10-2003 Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Rejonowego w Łasku 
X/94/2003 30-10-2003 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia herbu Gminy Lutomiersk 

X/95/2003 30-10-2003 
Wyrażenia zgody na oddanie w najem na kres dłuższy niż 3 lata, a nie dłuższy niż 10 lat, lokalu 

użytkowego, o pow. 15,34 m2 znajdującego się w budynku usytuowanym w miejscowości Kazimierz gm. 
Lutomiersk 

X/96/2003 30-10-2003 
Wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres n dłuższy niż 3 lata, a nie dłuższy niż 10 lat, lokalu 

użytkowego o pow. 15,05 m2 znajdującego się w budynku usytuowanym we wsi Szydłów gm. Lutomiersk 

X/97/2003 30-10-2003 
Wyrażenia zgody na oddanie w najem na kres dłuższy niż 3 lata, a nie dłuższy niż 10 lat, lokalu 

użytkowego, o pow. 63,02 m2 znajdującego się w budynku usytuowanym w miejscowości Kazimierz gm. 
Lutomiersk 

XI/97/2003 01-12-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
XI/98/2003 01-12-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
XI/99/2003 01-12-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
XI/100/2003 01-12-2003 Zmian w budżecie gminy na rok 2003 

XI/101/2003 01-12-2003 
Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz 

określenia wynagrodzenia za inkaso 
XI/102/2003 01-12-2003 Wysokości stawek od środków transportowych 
XI/103/2003 01-12-2003 Poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa 

XI/104/2003 01-12-2003 
Przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości 
XI/105/2003 01-12-2003 Określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 



XI/106/2003 01-12-2003 
Szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych gminy Lutomiersk z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz udzielania 

innych ulg w spłacaniu tych należności 
XI/107/2003 01-12-2003 Nadania nazwy ulicy  w miejscowości Babiczki gm. Lutomiersk 
XI/108/2003 01-12-2003 Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lutomiersk 

XI/109/2003 01-12-2003 
Uznania lasów będących własnością Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Lutomiersk jako 

ochronne 
XI/111/2003 01-12-2003 Przyznania dodatku specjalnego dla Pana Tadeusza Borkowskiego Wójta gminy Lutomiersk 

XII/112/2003 09-12-2003 
Zmian budżetu gminy na rok 2003 z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia  w planowanych dochodach budżetu gminy na rok 2003 

XII/113/2003 09-12-2003 
Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach budżetowych na rok 2003 
XII/114/2003 09-12-2003 Wysokości stawek podatku od środków transportowych 
XIII/115/2003 29-12-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
XIII/116/2003 29-12-2003 Zmian budżetu gminy na rok 2003 
XIII/117/2003 29-12-2003 Zmian w budżecie gminy na rok 2003 

XIII/118/2003 29-12-2003 
Zmiany Uchwały Nr XII/114/2003 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości 

stawek podatku od środków transportowych 
XIII/119/2003 29-12-2003 Uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2004 
XIII/120/2003 29-12-2003 Przyjęcia harmonogramu kontroli Komisji rewizyjnej na rok 2004 
XIII/121/2003 29-12-2003 Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2004 

XIV/122/2003 30-12-2003 
Uchylenia Uchwały Nr XIII/118/2003 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XII/114/2003 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek 

podatku od środków transportowych 

XIV/123/2003 30-12-2003 
Zmiany Uchwały Nr XII/114/2003 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości 

stawek podatku od środków transportowych 

XV/124/2003 30-01-2004 
Przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Lutomiersk” 
XV/125/2004 30-01-2004 Zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lutomiersk 
XVI/126/2003 08-03-2004 Uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 

XVI127/2004 08-03-2004 
Uchylenia Uchwały nr XXVI/177/97 z dnia 20 maja 1997 r. Rady Gminy Lutomiersk w sprawie zasad i 

trybu przyznawania oraz zasad zwrotu za świadczoną pomoc w formie dożywiania dzieci w okresie nauki 

XVI/28/2004 08-03-2004 
Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z 

potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego 

XVI/129/2004 08-03-2004 
Ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lutomiersk miejsc sprzedaży i podawani napojów 

alkoholowych 

XVII/130/2004 26-04-2004 
Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk i udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Lutomiersk za 2003 rok. 
XVII131/2004 26-04-2004 Zmian w budżecie gminy na rok 2004 
XVII/132/2004 26-04-2004 Obniżenia wskaźnika ograniczającego wysokość dodatku mieszkaniowego 
XVII/133/2004 26-04-2004 Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 



Lutomiersk 

XVII/134/2004 26-04-2004 
Przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, 

położonych we wsi Kolonia Bechcice gm. Lutomiersk 
XVII/135/2004 26-04-2004 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk gm. Lutomiersk 
XVIII/136/2004 28-06-2004 Zmian w budżecie gminy na rok 2004 
XVIII/137/2004 28-06-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XVIII/138/2004 28-06-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XVIII/139/2004 28-06-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 

XVIII/140/2004 28-06-2004 
Zmian budżetu gminy na 2004 rok z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na rok 2004 

XVIII/141/2004 28-06-2004 
Zaciągnięcia  długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków budżetowych nie znajdujących 

pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na rok 2004 

XVIII/142/2004 28-06-2004 
Trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 

zadania podmiotom realizującym zadania publiczne Gminy Lutomiersk 
VVIII/143/2004 28-06-2004 Przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Nadnerzańskich 

XVIII/144/2004 28-06-2004 
Przyjęcia programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2004 

XVIII/145/2004 28-06-2004 
Przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, 

położonych we wsi Jerwonice gm. Lutomiersk 

XVIII/146/2004 28-06-2004 
Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Lutomiersk 
XIX/147/2004 15-07-2004 Uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lutomiersk na lata 2004-2006 
XX/148/2004 30-09-2004 Zmian w budżecie gminy na rok 2004 
XX/149/2004 30-09-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XX/150/2004 30-09-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XX/151/2004 30-09-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XX/152/2004 30-09-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XX/153/2004 30-09-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XX/154/2004 30-09-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 

XX/155/2004 30-09-2004 
Zmian budżetu gminy na rok 2004 z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na rok 2004 

XX/156/2004 30-09-2004 
Zmian budżetu gminy na rok 2004 z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na rok 2004 

XX/157/2004 30-09-2004 
Zmian budżetu gminy na rok 2004 z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na rok 2004 

XX/158/2004 30-09-2004 
Udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu , w którego imieniu działa Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu droga publiczna 

XX/159/2004 30-09-2004 
Przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska  i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Lutomiersk na lata 2004-2011 
XX/160/2004 30-09-2004 Wystąpienia Gminy Lutomiersk ze Związku Gmin Regionu Łódzkiego 



XX/162/2004 30-09-2004 
Zaciągnięcia kredytu  długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach budżetowych na rok 2004 

XX/163/2004 30-09-2004 
Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach budżetowych na rok 2004 

XX/164/2004 30-09-2004 
Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach budżetowych na rok 2004 
XXI/165/2004 21-10-2004 Zmian w budżecie gminy na rok 2004 
XXI/166/2004 21-10-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XXI/167/2004 21-10-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XXI/168/2004 21-10-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XXI/169/2004 21-10-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 

XXI/170/2004 21-10-2004 
Zmiany Uchwały Nr XX/154/2004 Rady Gminy lutomiersk z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian 

budżetu gminy Lutomiersk na rok 2004 
XXI/171/2004 21-10-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XXI/172/2004 21-10-2004 Założeń do projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2005 

XXI/173/2004 21-10-2004 
Udzielenia pomocy finansowej przez gminę Lutomiersk Powiatowi pabianickiemu na zakup samochodu do 

wyznaczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pabianicach 

XXI/174/2004 21-10-2004 
Uchylenia Uchwały Nr XX/158/2004 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 września 2004 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu , w którego imieniu działa Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu droga publiczna 

XXI/175/2004 21-10-2004 
Udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu, w którego imieniu działa Zarząd Województwa 

Łódzkiego przy realizacji zadania publicznego  zakresu zarządu drogą wojewódzką 

XXI/176/2004 21-10-2004 
Zmiany Uchwały Nr XXXIX/392/2001 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie 

ustalenia zasad organizowania bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla uczniów 
niepełnosprawnych 

XXI/177/2004 21-10-2004 
Upoważnienia Wójta Gminy Lutomiersk do zawierania porozumień międzygminnych dotyczących 

realizacji zadań z zakresu oświaty 
XXII/178/2004 18-11-2004 Ustalenia wykazu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lutomiersk 
XXII/179/2004 18-11-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XXII/180/2004 18-11-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XXII/181/2004 18-11-2004 Obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2005 

XXIII/182/2004 29-11-2004 
Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz 

określenia wynagrodzenia za inkaso 
XXIII/183/2004 29-11-2004 Wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 
XXIII/184/2004 29-11-2004 Poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa 

XXIII/185/2004 29-11-2004 
Przyjęcia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od 

nieruchomości 
XXIII/186/2004 29-11-2004 Określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 
XXIII/187/2004 29-11-2004 Nadania nazwy ulicy we wsi Florentynów gm. Lutomiersk 
XXIII/188/2004 29-11-2004 Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 



Lutomiersk 

XXIV/189/2004 03-12-2004 
Zmian budżetu gminy na rok 2004 z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na rok 2004. 

XXIV/190/2004 03-12-2004 
Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach budżetowych na rok 2004 
XXV/191/2004 20-12-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XXV/192/2004 20-12-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 
XXV/193/2004 20-12-2004 Wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Lutomiersk 
XXV/194/2004 20-12-2004 Zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego stałych Komisji rady Gminy Lutomiersk 
XXV/195/2004 20-12-2004 Uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 

XXV/196/2004 20-12-2004 
Przyjęcia programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2005 

XXVI/197/2004 30-12-2004 Zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2004 
XXVI/198/2004 30-12-2004 Zmian budżetu gminy na rok 2004 

XXVI/199/2004 30-12-2004 
Zmiany Uchwały Nr XXIII/185/2004 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie 

przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od 
nieruchomości 

XXVI/200/2004 30-12-2004 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005 
XXVI/201/2004 30-12-2004 Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2005 

XXVII/202/2005 10-01-2005 
Wyrażenia zgodny na zawarcie przez Wójta Gminy Lutomiersk umowy na dofinansowanie projektu w 

ramach „Priorytetu 3 ZPORR – Rozwój lokalny” 

XXVII/203/2005 10-01-2005 
Powołania komisji ds. podpisania porozumienia ze związkami zawodowymi nauczycieli dotyczącego 

ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych 
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym 

XXVIII/204/2005 11-02-2005 

Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków 
wypłacania nagród dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkół i 

przedszkoli, dla których gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym na rok 2005 

XXVIII/205/2005 11-02-2005 
Uchwalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 
których Gmina lutomiersk jest organem prowadzącym 

XXIX/206/2005 14-03-2005 Uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 
XXIX/207/2005 14-03-2005 Zmian budżetu na rok 2005 
XXIX/208/2005 14-03-2005 Zmian budżetu na rok 2005 
XXIX/209/2005 14-03-2005 Zmian budżetu na rok 2005 
XXIX/210/2005 14-03-2005 Zmian budżetu na rok 2005 
XXIX/211/2005 14-03-2005 Zmian w budżecie na rok 2005 
XXIX/212/2005 14-03-2005 Ustalenia wykazu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lutomiersk 
XXIX/213/2005 14-03-2005 Ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 



jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
XXIX/214/2005 14-03-2005 Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
XXIX/215/2005 14-03-2005 Przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Nadnerzańskich 

XXIX/216/2005 14-03-2005 
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego 

XXIX/217/2005 14-03-2005 Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze materialnym 

XXXI/218/2005 28-04-2005 
Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk i udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2004 rok 
XXXI/219/205 28-04-2005 Zmian budżetu na rok 2005 
XXXI/220/2005 28-04-2005 Zmian w budżecie na rok 2005 

XXXI/221/2005 28-04-2005 
Zmian budżetu gminy na rok 2005 z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na rok 2005 

XXXI/222/2005 28-04-2005 
Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach budżetowych na rok 2005 

XXXI/223/2005 28-04-2005 
Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie 

Gminy Lutomiersk 
XXXI/224/2005 28-04-2005 Przyjęcia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami publicznymi 

XXXI/225/2005 28-04-2005 
Powołania Gminnej rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej 

działania 
XXXI/226/2005 28-04-2005 Powołania Składu Gminnej Rady Sportu 
XXXI/227/2005 28-04-2005 Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy lutomiersk 
XXXI/228/2005 28-04-2005 Zmiany nazwy Placu Zwycięstwa w Lutomiersku na Plac Jana Pawła 
XXXII/229/2005 24-05-2005 Zmian w budżecie na rok 2005 

XXXII/230/2005 24-05-2005 
Zmian budżetu gminy na rok 2005 z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na rok 2005 

XXXII/231/2005 24-05-2005 
Wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Lutomiersk umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia 
pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu” ze środków Funduszu Rozwoju 

kultury Fizycznej 

XXXII/232/2005 24-05-2005 
Zatwierdzenia opisu planowanego zadania „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w 

Lutomiersku” 
XXXII/233/2005 24-05-2005 Ustalenia wykazu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lutomiersk 
XXXII/234/2005 24-05-2005 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk 

XXXII/235/2005 24-05-2005 
Zmiany w uchwale Nr XXXI/223/2005 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie 
Gminy Lutomiersk 

XXXIII/236/2005 21-06-2005 Ustalenia kwoty krótkoterminowego kredytu na pokrycie niedoboru budżetu w trakcie roku budżetowego 

XXXIII/237/2005 21-06-2005 
Zmiany w Uchwale Nr XXXI/223/2005 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie 
Gminy Lutomiersk 

XXXIII/238/2005 21-06-2005 
Wskazania Gminy, której wydatki bieżące ustalone w budżecie na prowadzenie przedszkola publicznego w 

trakcie roku 2005 stanowiły będą podstawę do określenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych 



funkcjonujących na terenie gminy Lutomiersk na rok 2005 
XXXIII/239/2005 21-06-2005 Zmian budżetu na rok 2005 
XXXIII/240/2005 21-06-2005 Zmian w budżecie na rok 2005 

XXXIII/241/2005 21-06-2005 
Uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Lutomiersk 
XXXIII/242/2005 21-06-2005 Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku 
XXXIV/243/2005 29-06-2005 Zmian w budżecie na rok 2005 
XXXIV/244/2005 29-06-2005 Zmian budżetu na rok 2005 

XXXIV/245/2005 29-06-2005 
Zmian w Uchwale Nr XXXII/229/2005 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2005 
XXXV/246/2005 07-09-2005 Zmian budżetu na rok 2005 
XXXV/247/2005 07-09-2005 Zmian budżetu na rok 2005 
XXV/248/2005 07-09-2005 Zmian w budżecie na rok 2005 

XXXV/249/2005 07-09-2005 
Zmian budżetu gminy na rok 2005 z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na rok 2005 

XXXV/250/2005 07-09-2005 
Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach budżetowych na rok 2005 

XXXV/251/2005 07-09-2005 

Przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia w budżecie gminy Lutomiersk środków finansowych na 
współfinansowanie w roku 2006 projektu „Remont nawierzchni drogi gminnej 372311 Kazimierz – Babice 

gm. Lutomiersk” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach „Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 

konkurencyjności regionów ZPORR 2004 – 2006” 

XXXV/252/2005 07-09-2005 
Zatwierdzenia opisu planowanego zadania „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w 

Lutomiersku” 

XXXV/253/2005 07-09-2005 
Ustalenia opłaty administracyjnej za wydawane wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wszystkich terenów położonych w granicach administracyjnych Gminy Lutomiersk 

XXXV/254/2005 07-09-2005 
Ustalenia opłaty administracyjnej za wydawane wypisy i wyrysy ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk 
XXXVI/255/2005 18-10-2005 Zmian w budżecie na rok 2005 
XXXVI/256/2005 18-10-2005 Zmian budżetu na rok 2005 

XXXVI/257/2005 18-10-2005 
Zmian budżetu gminy na rok 2005 z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na rok 2005 

XXXVI/258/2005 18-10-2005 
Zmian budżetu gminy na rok 2005 z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na rok 2005 

XXXVI/259/2005 18-10-2005 
Zmian budżetu gminy na rok 2005 z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na rok 2005 

XXXVI/260/2005 18-10-2005 
Zmian budżetu gminy na rok 2005 z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na rok 2005 
XXXVI/261/2005 18-10-2005 Założeń do projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2006 

XXXVI/262/2005 18-10-2005 
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawane wypisy i wyrysy z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich terenów położonych w granicach 
administracyjnych Gminy Lutomiersk 



XXXVI/263/2005 18-10-2005 Współpracy Gminy Lutomiersk z Gminą Romhany w Republice Węgierskiej 
XXXVII/264/2005 30-11-2005 Zmian budżetu na rok 2005 
XXXVII/265/2005 30-11-2005 Zmian w budżecie na rok 2005 

XXXVII/266/205 30-11-2005 
Zmian budżetu gminy na rok 2005 z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie 

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na rok 2005 

XXXVII/267/2005 30-11-2005 
Ustalenia kwoty krótkoterminowego kredytu na pokrycie niedoboru budżetowego w trakcie roku 

budżetowego 

XXXVII/268/2005 30-11-2005 
Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz 

określenia wynagrodzenia za inkaso 
XXXVII/269/2005 30-11-2005 Wysokości stawek podatku od środków transportowych 
XXXVII/270/2005 30-11-2005 Poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa 

XXXVII/271/2005 30-11-2005 
Przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie leśnego, rolnego i od 

nieruchomości 

XXXVII/272/2005 30-11-2005 
Powołania Komisji doraźnej ds. podpisania porozumienia ze związkami zawodowymi nauczycieli 

dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 
pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym 

XXXVII/273/2005 30-11-2005 
Wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na majątek gminy, zabudowanej nieruchomości Skarbu 

Państwa, położonej w Lutomiersku gmina Lutomiersk 
XXXVII/274/2005 30-11-2005 Zatwierdzenia opisu planowanych do realizacji zadań dla miejscowości Lutomiersk na lata 2005-2009 
XXXVIII/275/2005 16-12-2005 Zmian w budżecie na rok 2005 
XXXVIII/276/2005 16-12-2005 Zmian budżetu na rok 2005 
XXXVIII/277/2005 16-12-2005 Zmian budżetu na rok 2005 

XXXVIII/278/2005 16-12-2005 
Zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach budżetowych na rok 2005 

XXXVIII/279/2005 16-12-2005 
Zmiany Uchwały Nr XXXVII/ 269/2005 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie 

wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

XXXVIII/280/2005 16-12-2005 
zmiany Uchwały Nr XXXVII/ 269/2005 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie 

wysokości stawek podatku od środków transportowych 
XXXIX/281/2005 29-12-2005 Zmian w budżecie na rok 2005 
XXXIX/282/2005 29-12-2005 Zmian budżetu na rok 2005 
XXXIX/283/2005 29-12-2005 Zmian budżetu na rok 2005 
XXXIX/2/84/2005 29-12-2005 Zmian budżetu na rok 2005 
XXXIX/285/2005 29-12-2005 Uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 

XXXIX/286/2005 29-12-2005 
Ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za wydawane wymagania techniczne przyłączy 

wodociągowych w granicach administracyjnych Gminy Lutomiersk 
XXXIX/287/2005 29-12-2005 Uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 
XXXIX/288/2005 29-12-2005 Zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2006 
XXXIX/289/2005 29-12-2005 Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2006 

XXXIX/290/2005 29-12-2005 
Upoważnienia Wójta Gminy Lutomiersk do podjęcia działań w sprawach stwierdzenia nieważności 

Uchwały Nr XXXIII/310/2001 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 lipca 2001 r. o miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Zalewie obejmującym działkę nr ew. 176 wraz z 



przyległymi drogami 
XL/291/2005 01-02-2006 Zmian w budżecie na rok 2006 
XL/292/2005 01-02-2006 Zmian w budżecie na rok 2006 

XL/293/2005 01-02-2005 
Zmiany Uchwały Nr XXXIX/285/05 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. 
XLI/294/2005 02-03-2006 Zmian w budżecie na rok 2006 

XLI/296/2006 02-03-2006 
Zmiany w Uchwale Nr XXVII/202/2005 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zwarcie przez Wójta Gminy Lutomiersk umowy na dofinansowanie projektu w ramach 
„Priorytetu 3ZPORR – Rozwój lokalny” 

XLI/297/2006 02-03-2006 
Zmiany Uchwały Nr XXIX/285/2005 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Lutomiersk na 2006 rok 
XLII/298/2006 27-03-2006 Zmian budżetu na rok 2006 
XLII/299/2006 27-03-2006 Zmian w budżecie na rok 2006 
XLII/300/2006 27-03-2006 Zmian budżetu na rok 2006 
XLII/301/2006 27-03-2006 Zmian w budżecie na rok 2006 
XLII/302/2006 27-03-2006 Ustalenia wykazu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne gminy 
XLII/303/2006 27-03-2006 Zaciągnięcia kredytu  długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2006 

XLII/304/2006 27-03-2006 
Wskazania Gminy, której wydatki bieżące ustalone w budżecie na prowadzenie przedszkola publicznego w 

trakcie roku 2006 stanowiły będą podstawę do określenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych 
funkcjonujących na terenie gminy Lutomiersk na rok 2006 

XLII/305/2006 27-03-2006 Zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lutomiersk 
XLII/306/2006 27-03-2006 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lutomiersk 
XLII/307/2006 27-03-2006 Przyjęcia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi 

XLII/308/2006 27-03-2006 

Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków 
wypłacania nagród dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkół i 

przedszkoli, dla których gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym na rok 2006 
XLII/309/2006 27-03-2006 Zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku 
XLII/310/2006 27-03-2006 Uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lutomiersk 

XLII/311/2006 27-03-2006 
Przyjęcia programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2006 

XLIII/312/206 27-04-2006 

Zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków 
wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych 
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, dla których gmina Lutomiersk jest organem 
prowadzącym na rok 2006 

XLII/313/2006 27-04-2006 
Rozpatrzenia sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Lutomiersk i udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Lutomiersk za 2005 rok 
XLIII/314/2006 27-04-2006 Zmian w budżecie na rok 2006 



XLIII/315/2006 27-04-2006 Zmian w budżecie na rok 2006 
XLIII/316/2006 27-04-2006 Zmian budżetu na rok 2006 

XLIII/317/2006 27-04-2006 
Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, części 

budynku usytuowanego na nieruchomości położonej w Lutomiersku przy Pl. Jana Pawła II, stanowiącej 
własność Gminy Lutomiersk 

XLIII/318/2006 27-04-2006 
Wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy 

Lutomiersk, na okres 10 lat 
XLIII/319/2006 27-04-2006- Przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 
XLIV/320/2006 14-06-2006 Zmian w budżecie na rok 2006 
XLIV/321/2006 14-06-2006 Zmian budżetu na rok 2006 
XLIV/322/2006 14-06-2006 Zmian w budżecie na rok 2006 

XLIV/323/2006 14-06-2006 
Zaciągnięcia pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 

rok 2006 
XLIV/324/2006 14-06-2006 Nadania nazwy ulicy we wsi Kazimierz gm. Lutomiersk 

XLIV/325/2006 14-06-2006 
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, 
położonej we wsi Franciszków, Zygmuntów, Zofijówka, Albertów, Bechcice Kolonia Gmina Lutomiersk 

XLIV/326/2006 14-06-2006 

Przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, 
położonych we wsi: Florentynów gmina Lutomiersk, oznaczonej działką nr 237 o pow. 678 m2 i we wsi 

Babiczki gmina Lutomiersk, oznaczonej działką nr 223 o pow. 803 m2, na rzecz użytkowników 
wieczystych tych nieruchomości 

XLIV/327/2006 14-06-2006 
Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Lutomiersk 

XLIV/328/2006 14-06-2006 
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk na 

okres 10 lat 

XLIV/329/2006 14-06-2006 
Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na 

nieruchomości stanowiące własność Gminy Lutomiersk, na okres 10 lat, położone w Bechcicach Kolonii, 
Wrzącej, Florentynowie, Kazimierzu, gmina Lutomiersk 

XLIV/330/2006 14-06-2006 
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Lutomiersk, niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 
XLV/331/2006 30-06-2006 Zmian w budżecie na rok 2006 
XLV/332/2006 30-06-2006 Zmian budżetu na rok 2006 
XLV/333/2006 30-06-2006 Zmian w budżecie na rok 2006 

XLV/334/2006 30-06-2006 
Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu na rok 2006 
XLVI/335/2006 31-07-2006 Zmian w budżecie gminy na rok 2006 
XLVI/336/06 31-07-2006 Zmian budżetu gminy na rok 2006 

XLVI/337/2006 31-07-2006 Wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Powiatu Pabianickiego 
XLVII/338/06 18-09-2006 Zmian w budżecie Gminy na rok 2006 
XLVII/339/06 18-09-2006 Zmian w budżecie Gminy na rok 2006 
XLVII/340/06 18-09-2006 Zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
XLVII/341/06 18-09-2006 Zmiany Statutu Gminy Lutomiersk 
XLVIII/342/06 28-09-2006 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk 
XLVIII/343/06 28-09-2006 Zmian w budżecie Gminy na rok 2006 



XLVIII/344/06 28-09-2006 Zmian w budżecie Gminy na rok 2006 
XLVIII/345/06 28-09-2006 Założeń do projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2007 
XLIX/346/06 23-10-2006 Zmian w budżecie Gminy na rok 2006 

XLIX//347/06 23-10-2006 
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania i drogami i potrzebami ruchu drogowego 

L/348/06 27-10-2006 
Wyrażenia zgody na Zawracie przez Wójta Gminy Lutomiersk umowy dofinansowanie projektu w ramach 

Sektorowego programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” 

 


