Uchwały Rady Gminy Lutomiersk
Kadencja 2006-2010

1.
I/1/2006
I/2/06
I/3/06
II/4/06
II/5/06
III/3/06
III/7/06

Data podjęcia
uchwały
2.
23-11-2006
23-11-2006
23-11-2006
5-12-2006
5-12-2006
11-12-2006
11-12-2006

III/8/06
III/9/06

11-12-2006
11-12-2006

III/10/06
III/11/06

11-12-2006
11-12-2006

III/12/06
IV/13/06

11-12-2006
29-12-2006

IV/14/06

29-12-2006

IV/15/06
IV/16/06

29-12-2006
29-12-2006

IV/17/06

29-12-2006

IV/18/06

29-12-2006

IV/19/06
IV/20/06
V/21/07
V/22/07

29-12-2006
29-12-2006
26-02-2007
26-02-2007

Numer uchwały

W sprawie
3.
Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk
Ustalenia liczy Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lutomiersk
Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lutomiersk
Ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Gminy Lutomiersk
Ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk
Zmian budżetu Gminy na rok 2006
Zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 rady Gminy Lutomiersk z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia
składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk
Wyznaczenia przedstawicieli Gminy Lutomiersk do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich
Ustalenia zasad otrzymywania i wysokości dier dla radnych za udział w pracach organów Gminy
Lutomiersk
Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lutomiersk
Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz
określenia wynagrodzenia za inkaso
Wysokości stawek podatku od środków transportowych
Powołania Komisji doraźnej ds. podpisania porozumienia ze związkami zawodowymi nauczycieli
dotyczącego ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym
Zmiany uchwały nr XLVIII/342/06 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 września 2006 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk
Zmian w budżecie Gminy na rok 2006
Zmiany uchwały nr III/12/06 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych
Uchwalenia Gminnego Regulaminu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
Przyjęcia programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz z 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 2007
Zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2007
Przyjęci planu pracy rady Gminy Lutomiersk na rok 2007
Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007
Wskazania Gminy, której wydatki bieżące ustalone w budżecie na prowadzenie przedszkola publicznego w

V/23/07

26-02-2007

V/24/07

26-02-2007

V/25/07

26-02-2007

V/26/07
V/27/07

26-02-2007
26-02-2007

V/28/07
VI/29/07
VI/30/07

26-02-2007
19-03-2007
19-03-2007

VI/31/07

19-03-2007

VI/32/07

19-03-2007

VI/33/07

19-03-2007

VI/34/07
VI/35/07
VI/36/07
VII/37/07
VII/38/07

19-03-2007
19-03-2007
19-03-2007
13-04-2007
13-04-2007

VII/39/07

13-04-2007

VII/40/07

13-04-2007

VIII/41/07

23-04-2007

VIII/42/07

23-04-2007

roku 2007 stanowiły będą podstawę do określenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych
funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk na rok 2007
Regulaminu na 2007 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, dla
których gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym
Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich
pobierania
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Lutomiersk położonej we wsi Florentynów, gmina Lutomiersk
Odwołania darowizny
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
Rozpatrzenia skargi Pana Marka Plucińskiego z dnia 21.11.2006 r. na działalność Wójta Gminy Lutomiersk
Zmian w budżecie Gminy na rok 2007
Rozpatrzenia skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XLVIII/342/06 Rady Gminy Lutomiersk z dnia
28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lutomiersk
Przeprowadzenia konsultacji społecznej w przedmiocie wyrażenia opinii co do zmiany granic Gminy
Lutomiersk
Przeprowadzenia konsultacji społecznej w przedmiocie wyrażenia opinii co do zmian granic Gminy
Lutomiersk
Wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z
opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i
sposobów ich przyznawania `
Powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia komunalnego
Rozpatrzenia skargi pana Jana Malinowskiego z dnia 08.11.2006 r. na działalność Wójta Gminy Lutomiersk
Wyboru kandydata na członka Stałej komisji Współpracy i jego stałego zastępcy
Zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Wskazania Gminy, której wydatki bieżące ustalone w budżecie na prowadzenie przedszkola
publicznego w roku 2007 stanowiły będą podstawę do określenia kwoty dotacji dla przedszkoli
niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk na rok 2007
Powiadomienia Skarbnika Gminy Lutomiersk o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy
Lutomiersk oświadczenia
Powiadomienia Sekretarza Gminy Lutomiersk o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy
Lutomiersk oświadczenia
Rozpatrzenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Lutomiersk i udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Lutomiersk za 2006 rok
Zmian budżetu Gminy na rok 2007

VIII/43/07

23-04-2007

VIII/44/07
VIII/45/07

23-04-2007
23-04-2007

VIII/46/07

23-04-2007

IX/47/07

4-05-2007

X/48/07
X/49/07
X/50/07

30-05-2007
30-05-2007
30-05-2007

X/51/07

30-05-2007

X/52/07

30-05-2007

XII/53/07
XII/54/07
XII/55/07

5-06-2007
29-06-2007
29-02-2007

XII/56/07

29-06-2007

XII/57/07

29-06-2007

XII/58/07

29-06-2007

XII/59/07
XII/60/07
XII/61/07
XII/62/07
XII/63/07
XIII/64/07

29-06-2007
29-06-2007
29-06-2007
29-06-2007
29-06-2007
30-07-2007

Zmian w budżecie Gminy na rok 2007
Zmian w Statucie Gminy Lutomiersk
Określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu wyrażenia opinii na
temat projektów Statutów Sołectw
Wystąpienia do Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego o wyrażenie opinii w sprawie zmiany
granic Gminy Lutomiersk
Upoważnienia Wójta Gminy Lutomiersk do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego z tytułu
zabezpieczenia Umowy nr Z/2.10/III/3.2/426/04/U/297/06 dotyczącej dofinansowania projektu
„remontu nawierzchni drogi gminnej 372311 Kazimierz – Babice Gm. Lutomiersk” o numerze
426/2004 realizowanego przez Gminę Lutomiersk w ramach „Priorytetu 3 ZPORR – Rozwój
lokalny” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2007
Zmian budżetu Gminy na rok 2007
Zmiany uchwały Nr Vi/33/07 rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie
wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej
pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Zmiany niektórych uchwał
Rozpatrzenia skargi SENSOR spółka z o.o. na Uchwałę nr XLVIII/342/06 Rady Gminy
Lutomiersk z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk
Zmian w budżecie Gminy na rok 2007
Zmian w budżecie Gminy na rok 2007
Udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu przy realizacji zadania publicznego z
zakresu zarządu drogą wojewódzką
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Lutomiersk, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lutomiersk, położonych we wsi Babice, Babiczki i Bechcice - Kolonia, Gm. Lutomiersk
Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Lutomiersk
Uchwalenia regulaminu dostarczania wody
Określenia przedmiotu i zakresu działania Komisji Spraw lokalnych Rady Gminy Lutomiersk
Ustalenia składu liczbowego Komisji Spraw Lokalnych Rady Gminy Lutomiersk
Ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Lokalnych Rady Gminy Lutomiersk
Zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku
Zmian w budżecie Gminy na rok 2007

XIV/65/07
XIV/66/07
XIV/67/07
XIV/68/07
XIV/69/07
XIV/70/07

10-09-2007

XIV/71/07
XIV/72/07

10-09-2007
10-09-2007

XIV/73/07

10-09-2007

XIV/74/07

10-09-2007

XIV/75/07

10-09-2007

XIV/76/07

10-09-2007

XIV/77/07
XIV/78/07

10-09-2007
10-09-2007

XV/79/07
XV/80/07/
XV/81/07
XV/82/07
XV/83/07

30-10-2007

XV/84/07

30-10-2007

XV/85/07
XV/86/07

30-10-2007
30-10-2007

XV/87/07

30-10-2007

10-09-2007
10-09-2007
10-09-2007
10-09-2007
10-09-2007

30-10-2007
30-10-2007
30-10-2007
30-10-2007

Zmian budżetu Gminy na rok 2007
Zmian budżetu Gminy na rok 2007
Zmian budżetu Gminy na rok 2007
Zmian w budżecie Gminy na rok 2007
Ustalenia wykazu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy
Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku
2007
Powołania zespołu opiniodawczego w wyborach ławników w roku 2007
Zmiany uchwały nr XII/57/07 rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lutomiersk, położonych we wsi Babice, Babiczki i Bechcice – Kolonia, Gm. Lutomiersk
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lutomiersk, położonych we wsi Kazimierz i Stanisławów Stary, Gm. Lutomiersk
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej położonej w
Lutomiersku
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutomiersk na
okres 10 lat
Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, na okres 10 lat, położoną we wsi
Stanisławów Nowy, Gm. Lutomiersk
Zatwierdzenia regulaminu Komisji Spraw Lokalnych Rady Gminy Lutomiersk
Zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania rady Gminy Lutomiersk do usunięcia naruszenia
prawa
Założeń do projektu budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian w budżecie Gminy na rok 2007
Zmian w budżecie Gminy na rok 2007
Ustalenia wykazu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy
Zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatkach: od nieruchomości, od środków
transportowych i od posiadania psów
Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze
inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
Wysokości stawek podatku od środków transportowych
Zmiany uchwały Nr X50/07 rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 maja 2007 r. zmieniającej Uchwałę
Nr VI/33/07 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wysokości środków
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i
sposobów ich przyznawania
Wyboru ławników do Sądu rejonowego w Łasku na kadencję 2008-2011

XV/88/07

30-10-2007

XV/89/07

30-10-2007

XV/90/07

30-10-2007

XV/91/07

30-10-2007

XV/92/07
XV/93/07

30-10-2007
30-10-2007

XVI/94/07
XVII/95/07

9-11-2007

XVII/96/07
XVII/97/07
XVII/98/07
XVII99/07

9-11-2007
9-11-2007
9-11-2007
30-11-2007
30-11-2007

XVII/100/07
XVII/101/07
XVII/102/07

30-11-2007

XVII/103/07

30-11-2007

XVII/104/07

30-11-2007

XVII/105/2007

30-11-2007

XVIII/106/07
XVIII/107/07
XVIII/108/07

28-12-2007
28-12-2007
28-12-2007

30-11-2007
30-11-2007

Powiadomienia Skarbnika Gminy Lutomiersk o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy
Lutomiersk oświadczenia
Powiadomienia Sekretarza Gminy Lutomiersk o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy
Lutomiersk oświadczenia
Rozpatrzenia skargi Państwa Danuty i Włodzimierza Rydz z dnia 08.08.2007 r. dotyczącej
uszkodzenia urządzeń melioracyjnych powodujących zalewanie nieruchomości
Rozpatrzenia skargi Państwa Danuty i Włodzimierza Rydz z dnia 08.08.2007 r. dotyczącej braku
dojazdu do nieruchomości rolnej
Rozpatrzenia skargi Pani Emilii Arabskiej dotyczącej wycinki drzew
Upoważnienia Wójta Gminy Lutomiersk do powołania Redaktora Naczelnego Informacyjnego
Biuletynu Samorządowego „Wiadomości Lutomierskie”
Ustanowienia sztandaru Gminy Lutomiersk
Ustanowienia odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk” oraz określenia regulaminu
przyznawania tego odznaczenia
Zmian w budżecie Gminy na rok 2007
Zmian budżetu Gminy na rok 2007
Zmian w budżecie na rok 2007
Upoważnienia Wójta Gminy Lutomiersk do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego z tytułu
zabezpieczenia realizacji Umowy nr Z/2.10/III/3.1/425/04/U/332/07 dotyczącej dofinansowania
projektu :Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
o numerze 425/2004 realizowanego przez Gminę Lutomiersk w ramach „Priorytetu 3 ZOPRR –
Rozwój lokalny” Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok
Uchwalenia Regulaminu gminnego Placu Targowego
Powołania komisji doraźnej ds. podpisania porozumienia ze związkami zawodowymi nauczycieli
dotyczącego ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych szkól i placówek oświatowych, dla których gmina Lutomiersk jest
organem prowadzącym
Ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz
uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami,
zatrudnionymi w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina oraz Gminnym Ośrodku
Oświaty w Lutomiersku
Nie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Puczniewsko – Grotnickiego”
Rozpatrzenia skargi Pani Zofii Lewandowskiej oraz Pani Agnieszki Lewandowskiej dotyczącej
braku przyznania mieszkania komunalnego Pani Agnieszce Lewandowskiej
Zmian budżetu Gminy na rok 2007
Zmian budżetu Gminy na rok 2007
Zmian w budżecie Gminy na rok 2007

XVIII/109/07
XVIII/110/07
XVIII/111/07

28-12-2007

XVIII/112/07

28-12-2007

XVIII/113/07
XVIII/114/07

28-12-2007

XVIII/115/07

28-12-2007

XVIII/116/07

28-12-2007

XVIII/117/07

28-12-2007

XVIII/118/07
XIX/119/08
XIX/120/08

28-12-2007
28-01-2008
28-01-2008

XIX/121/08

28-01-2008

XIX/122/08
XX/123/08
XX/124/08
XX/125/08

28-01-2008

XX/126/08

7-02-2008

XXI/127/08
XXI/128/08

03-03-2008
03-03-2008

28-12-2007
28-12-2007

28-12-2007

7-02-2008
7-02-2008
7-02-2008

Zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2007
Zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2007
Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
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 2008
Wyrażenia opinii o lokalizacji punktów gier na automatach
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i
wysokości stawek opłaty targowej
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Lutomiersk, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej
Zmiany Uchwały Nr XII/58/07 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Lutomiersk
Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy
Lutomiersk
Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2008
Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008
Wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, na okres 5 lat, położonego w Kazimierzu przy Placu
Kościuszki 1, Gm. Lutomiersk
Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego, położonego w Kazimierzu przy Placu Kościuszki 1, Gm. Lutomiersk
Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008
Zmian budżetu Gminy na rok 2008
Zmian w budżecie Gminy na rok 2008
Regulaminu na 2008 r. 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 szkól i placówek oświatowych, dla
których gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym
Wyrażenia opinii w przedmiocie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości, które nie zostały
zbyte w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
Zmian budżetu Gminy na rok 2008
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Florentynów, Bechcice i Bechcice Kolonia w
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gminie Lutomiersk
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Mirosławice w gminie Lutomiersk
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz w Gminie Lutomiersk
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Dziektarzew, Mikołajewice i Wygoda
Mikołajewska w Gminie Lutomiersk
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w Gminie Lutomiersk
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Prusinowice i Zalew w Gminie Lutomiersk
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wrząca w Gminie Lutomiersk
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie
Lutomiersk
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Zdziechów, Stanisławów Nowy, Stanisławów
Stary i Albertów w Gminie Lutomiersk
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Charbice Dolne, Charbice Górne i Szydłów w
Gminie Lutomiersk
Malanów, Trupianka Orzechów, Madaje Nowe w Gminie Lutomiersk
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Franciszków, Żurawieniec – Leonów, Wola
Puczniewska, Mianów, Puczniew i Zygmuntów w Gminie Lutomiersk
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
Wskazania Gminy, której wydatki bieżące ustalone w budżecie na prowadzenie przedszkola
publicznego roku 2008 stanowiły będą podstawę do określenia kwoty dotacji dla przedszkoli
niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmiany uchwały Nr XIV/73/07 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 10.09.2007 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lutomiersk położonych we wsi Kazimierz i Stanisławów Stary, Gm. Lutomiersk
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lutomiersk, położonej we wsi Wrząca, Gm. Lutomiersk
Wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości
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stanowiącej własność Gminy Lutomiersk na okres dłuższy niż 3 lata, położonego w Kazimierzu
przy Placu Kościuszki 1, Gm. Lutomiersk
Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego, położonego w Kazimierzu przy Placu Kościuszki 1, Gm. Lutomiersk
Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk i udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy za rok 2007
Zmian budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
Uchwalenia Planu Rozwoju Gminy Lutomiersk na lata 2007-2013
Wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie budynku znajdującego się na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lutomiersk na okres 5 lat, położonego w Lutomiersku przy Planu
Jana Pawła II nr 13, Gm. Lutomiersk
Wyrażenia opinii o lokalizacji punktów gier na automatach
Nie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian w uchwale Nr XXII/141/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15.04.2008 r. w sprawie zmian
budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmiany Uchwały Nr XXII/145/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15.04.2008 r. w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, na okres dłuższy niż 3 lata, położonego w Kazimierzu
przy Placu Kościuszki 1, Gm. Lutomiersk
Zmiany Uchwały Nr XXII/146/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15.04.2008 r. w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego położonego w Kazimierzu przy Placu Kościuszki 1, Gm. Lutomiersk
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk
Udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Lutomiersk
Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lutomiersk
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kazimierz”
Zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Lutomiersk”
Wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/150/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28.04.2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie budynku znajdującego się na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, na okres 5 lat, położonego w Lutomiersku przy Pl. Jana
Pawła II nr 13, Gm. Lutomiersk
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
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Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z
zakresu zarządu drogą powiatową
Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z
zakresu zarządu drogą powiatową
Zatwierdzenia zarządzenia Nr 146/08 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 27.06.2008 r. w sprawie
zakazu poboru wody
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z
zakresu zarządu drogą powiatową
Zmiany w Uchwale Nr XXVI/169/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30.06.2008 r. w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z
zakresu zarządu drogą powiatową
Ustalenia wykazu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
Udzielenia pomocy finansowej Gminie Rozprza
Udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice
Zmiany uchwały Nr XX/158/93 Rady Gminy w Lutomiersku z dn. 22.06.1993 r. w sprawie
określenia liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy
Lutomiersk
Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z
zakresu zarządu drga powiatową
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmiany Uchwały Nr XXVIII/183/08 rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 września 2008 r. w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z
zakresu zarządu droga powiatową
Upoważnienia do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
Ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz
wartości jednego punktu dla pracowników GOPS w Lutomiersku
Upoważnienia Wójta Gminy Lutomiersk do zawarcia umowy partnerskiej w sprawie udziału
Gminy Lutomiersk w projekcie „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych
technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół rożnych szczebli”
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Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z
zakresu zarządu drogą powiatową
Określenia stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz
określenia wynagrodzenia za inkaso
Zmieniająca Uchwałę Nr II/14/2002 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
zwolnień w podatkach lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych i od posiadania
psów
Wysokości stawek podatków od środków transportowych
Określenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2009 r.
Przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego,
rolnego i od nieruchomości
Zmiany Uchwały Nr XXIII/149/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu
Rozwoju lokalnego Gminy Lutomiersk na lata 2007-2013
Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin
Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i
logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
Wysokości stawek podatku od środków transportowych
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od posiadania psów
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
Zmian w Uchwale Nr XXXIII/242/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku
Zmiany Uchwały Nr XVI/129/04 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lutomiersk miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
Uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2009
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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 2009
Zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/191/08 rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 października 2008 r. w
sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lutomiersk do zawarcia umowy partnerskiej w sprawie
udziału Gminy Lutomiersk w projekcie „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie
nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”
Nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Kazimierz, Gm. Lutomiersk
Nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Lutomiersk, Gm. Lutomiersk
Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na rok 2009
Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2009
Zmian budżetu Gminy na rok 2009
Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z
zakresu zarządu drogą powiatową
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lutomiersk na lata
2007-2013
w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z gminy Lutomiersk w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa Straż
Pożarną lub gminę
w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomani na rok 2009
w/s uzgodnienie projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w/s wyznaczenia obszaru
chronionego krajobrazu „Puczniewsko-Grotnickiego”
w/s uzgodnienie projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w/s wyznaczenia obszaru
chronionego krajobrazu „Doliny Neru”
w/s zmian budżetu gminy na rok 2009
w/s zmian budżetu gminy na rok 2009
w/s uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania
dodatków z wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy warunków obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest gmina Lutomiersk
w/s uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli
szkół i placówek , dla których organem prowadzącym jest gmina Lutomiersk ze specjalnego
funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
w/s wskazania gminy, której wydatki bieżące ustalone w budżecie na prowadzenie przedszkola
publicznego w roku 2009 będą stanowiły podstawę do określenia kwoty dotacji dla przedszkoli
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niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy Lutomiersk na rok 2009
w/s ustanowienia sztandaru gminy Lutomiersk
w/s udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z
zakresu zarządu drogą powiatową
w/s zatwierdzenia zmiany w planie odnowy miejscowości Lutomiersk
w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących
własność gminy Lutomiersk, położonych w e wsi: Florentynów, Kazimierz i Babiczki, Gm.
Lutomiersk.
Zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości
stanowiących własność Gm. Lutomiersk położonych we wsi Kazimierz i Stanisławów Stary, Gm.
Lutomiersk
w/s wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2009
w/s nabycia przez gm. Lutomiersk nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Albertów,
gm. Lutomiersk
w/s rozpatrzenia sprawozdania wójta gm. Lutomiersk z wykonania budżetu i udzielenia oratorium
wykonania budżetu za rok 2008
w/s zmian
w/s udzielenia pomocy finansowej powiatowi pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z
zakresu oświaty
w/s udzielenia pomocy finansowej powiatowi pabianickiemu na zakup samochodu ratowniczorozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
w/s ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w/s nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Babiczki gm. Lutomiersk
w/s nadania nazwy drogom wewnętrznym we wsi Babiczki gm. Lutomiersk
w/s nadania nazwy drogom wewnętrznym we wsi Babiczki gm. Lutomiersk
w/s nadania nazwy drodze gminnej we wsi Babiczki gm. Lutomiersk
w/s nadania nazwy drodze powiatowej we wsi Babiczki gm. Lutomiersk
W sprawie nadania nazwy ulicy położonej w msc. Wrząca gm. Lutomiersk
w/s zakazu poboru wody
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2009
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2009
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2009
w/s zmian w uchwale Nr XXXIV/229/09 Rady Gm. Lutomiersk z dn.23.03.2009 w/s uchwalenia
regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek,
dla których organem prowadzącym jest gm. Lutomiersk ze specjalnego funduszu nagród za ich

XXXVII/255/09

20-05-2009

XXXVII/256/09

20-05-2009

XXXVII/257/09

20-05-2009

XXXVII/258/09

20-05-2009

XXXVII/259/09

20-05-2009

XXXVII/260/09

20-05-2009

XXXVII/261/09

20-05-2009

XXXVII/262/09
XXXVIII/263/09
XXXVIII/264/09
XXXVIII/265/09
XXXVIII/266/09
XXXVIII/267/09

20-05-2009
29-06-2009
29-06-2009

XXXVIII/268/09

29-06-2009

XXXVIII/269/09

29-06-2009

XXXVIII/270/09

29-06-2009

29-06-2009
29-06-2009
29-06-2009

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
w/s zmian w uchwale nr XXXIV/228/09 Rady gm. Lutomiersk z dn.23.03.2009 w/s uchwalenia
regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacenia dodatków za
wysługe lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, dla których gm.
Lutomiersk jest organem prowadzącym.
w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie
wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i
logopedów, zatrudnionych w szkołach, dla których gm. Lutomiersk jest organem prowadzącym.
w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin
w/s zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gm. Lutomiersk, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
w/s udzielania i rozmiaru zasad obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
w/s ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w/s zmiany uchwały nr XXXVI/241/09 Rady Gminy Lutomiersk z dn.20.04.2009 w/s udzielenia
pomocy finansowej powiatowi pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu
oświaty
w/s zakazu poboru wody
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008
w/s przyznania dotacji z budżetu gminy Lutomiersk dl OSP Kazimierz
w/s przyznania dotacji z budżetu gminy Lutomiersk dl OSP Czołczyn
w/s udzielenia pomocy finansowej przez gm. Lutomiersk gminie Miasto Łódź z przeznaczeniem
na modernizację obiektów strażackich i zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
w/s wyodrębnienia w budżecie gminy Lutomiersk na 2010 rok dochodów stanowiących fundusz
sołecki
w/s zmiany Uchwały Nr XXIII/149/08 Rady Gminy Lutomiersk z dn.28.04.2008 zmienionej
Uchwałami Rady Gm. Lutomiersk:Nr XXX/200/2008bz dn.19.11.2008 oraz Uchwały Nr
XXXIII/221/09 z dn.26.01.2009 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Lutomiersk na lata 2007-2013
w/s wyrażenia woli przyjęcia i zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi powiatowej
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XXXIX/273/09
XXXIX/274/09

03.08.2009
03.08.2009
03.08.2009

XXXIX/275/09
XXXIX/276/09

03.08.2009
03.08.2009

XL/277/09
XL/278/09

14.09.09
14.09.09

XL/279/09

14.09.09

XL/280/09

14.09.09

XL/281/09

14.09.09

XL/282/09
XLI/283/09
XLI/284/09
XLI/285/09

14.09.09
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XLI/286/09

22.10.09

XLII/287/09
XLII/288/09
XLII /289/09
XLII/290/09

20.11.09
20.11.09
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XLII/291/09

20.11.09

XLII/292/09

20.11.09

22.10.09
22.10.09

nr 3709 E
w/s rozpatrzenia skargi p. Marii Małgorzaciak z dn. 04.05.2009r. na działalność Wójta Gm.
Lutomiersk
Zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2009
Zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2009
w/s upoważnienia Wójta Gm. Lutomiersk do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego z tytułu
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej dla projektu ”Nie tylko podręcznik i
tablica-wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży za
szkół różnych szczebli” realizowanego w ramach RPO woj. łódzkiego na lata 2007-2013,działania
V3-Infrastruktura Edukacyjna
w/s zmiany statutu GOPS Lutomiersk
w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej we wsi
Florentynów, gm. Lutomiersk, stanowiącej własność gm. Lutomiersk
w/s zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2009
w/s zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
na rok 2009
w//s Udzielenia pomocy finansowej powiatowi pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego
z zakresu zarządu drogą powiatowa
w//s Udzielenia pomocy finansowej powiatowi pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego
z zakresu zarządu drogą powiatowa
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gm. Lutomiersk na lata
2007-2013
w/s przystąpienia do Związku Gmin Wiejskich Woj. Łódzkiego
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2009
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2009
w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na
rok 2009
w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony
do 3 lat
w/s zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2009
w/s zmian budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2009
w/s wysokości stawek podatku od środków transportu
w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia z poboru podatku w
drodze inkasa określenie wynagrodzenia za inkaso
w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących
własność gm. Lutomiersk, położonych we wsi Florentynów i Babiczki gm. Lutomiersk
w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony
do 3 lat
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XLIII /297/09
XLIII /298/09
XLIII /299/09
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28-12-2009
28-12-2009
28-12-2009
28-12-2009

XLIII/301/09

28-12-2009

XLIII/302/09
XLIII/303/09
XLIV/304/10
XLIV/305/10

28.12.2009
28-12-2009
28-01-2010
28-01-2010

XLIV/306/10

28-01-2010

XLIV/307/10

28-01-2010

XLIV/308/10

28-01-2010

XLIV/309/10

28-01-2010

XLIV/310/10

28-02-2010

XLIV/311/10

28-02-2010

XLIV/312/10
XLIV/313/10

09-03-2010
09-03-2010

XLV/314/10

09-03-2010

28-12-2009
28-12-2009

w/s zatwierdzenia zmiany w „Planie odnowy miejscowości Kazimierz”
w/s rozpatrzenia skargi p. Michała Kałużki z dn.31.08.2009 przekazanej przez Ministerstwo
Sprawiedliwości Wydział Skarg i Wniosków w piśmie z dn.07.09.2009
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2009
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2009
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2009
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2009.
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2009
w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony
do 3 lat
w/s ustanowienia medalu honorowego,, Zasłużony dla Gminy Lutomiersk” oraz określenia
regulaminu przyznawania tego medalu
w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na rok 2010
w/s przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2010.
w/s uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
w/s ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie
związane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
w/s wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na majątek gminy Lutomiersk
nieruchomości, położonej we wsi Babiczki, Gmina Lutomiersk, od P.P Krystyny i Kazimierza
małż. Ochal
w/s wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na majątek gminy Lutomiersk
nieruchomości, położonej we wsi Babice, Gmina Lutomiersk, od P. Henryka Sobiesiaka
zmieniająca Uchwałę w/s przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania
Przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz w Gminie
Lutomiersk
zmieniająca Uchwałę w/s przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania
Przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Czołczyn, Jerwonice i
Zofiówka w Gminie Lutomiersk
w/s przyjęcia programu współpracy Gminy Lutomiersk z organami pozarządowymi oraz z
podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie na rok 2010
w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
w/s zmian budżetu gminy na rok 2010
w/s wyrażenia opinii w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenie ze struktur SP ZOZ w
Łasku Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Łasku-Kolumnie
w/s wyrażenia opinii w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenie ze struktur SP ZOZ w
Łasku Oddziału Opieki Długoterminowej
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09-03-2010

XLV/316/10

09-03-2010

XLV/317/10

09-03-2010

XLV/318/10

09-03-2010

XLV/319/10

09-03-2010

XLV/320/10

09-03-2010

XLV/321/10

29-03-2010

XLV/322/10
XLV/323/09
XLV/324/10

29-03-2010
29-03-2010
29-03-2010

XLV/325/10

29-03-2010

XLV/326/10

29-03-2010

XLV/327/10

29-03-2010

XLV/328/10

29-03-2010

XLV/329/10

29-03-2010

XLV/330/10

29-03-2010

XLV/331/10

29-03-2010

w/s wyrażenia opinii w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenie ze struktur SP ZOZ w
Łasku Poradni Chorób Naczyń
w/s wyrażenia opinii w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenie ze struktur SP ZOZ w
Łasku Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny paliatywnej, Hospicjum Domowe)
w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Gminą Konstantynów Ł a gminą
Aleksandrów Ł z Gminą Miejską Pabianice z Gminą Miastem Zgierz, Z Gminą Miastem
Ozorków, z Miastem Gminą Stryków i Gminą Miasto Głowno dotyczącego współdziałania
zapewniającego nawiązanie współpracy w dziedzinie oświaty, kultury, rekreacji i sportu
Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lutomiersk
w Gminie Lutomiersk
Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wrząca w
Gminie Lutomiersk
W sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Lutomiersk na 2011 rok środków stanowiących
fundusz sołecki
w/s Zmiany Uchwały Nr XLIV/304/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 stycznia 2010r w/s
uchwalenia budżetu na rok 2010
w/s zmian budżetu gminy na rok 2010
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2010
w/s przeznaczenia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej we wsi Prusinowice
gmina Lutomiersk stanowiącej własność Gminy Lutomiersk
w/s przeznaczenia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej we wsi Prusinowice
gmina Lutomiersk stanowiącej własność Gminy Lutomiersk
w/s przeznaczenia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej we wsi Lutomiersk
gmina Lutomiersk stanowiącej własność Gminy Lutomiersk
w/s wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na majątek Gminy Lutomiersk,
nieruchomości położonej we wsi Zalew Gmina Lutomiersk od P. Janiny Banaszek, P. Wandy
Pawlak, P Jadwigi Rychlik, P. Marii Rychlik
w/s wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny na majątek Gminy Lutomiersk
nieruchomości położonej we wsi Babiczki Gmina Lutomiersk od P.P. Krystyny i Ryszarda małż
Zielonka
w/s wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny na majątek Gminy Lutomiersk
nieruchomości położonej we wsi Babiczki Gmina Lutomiersk od P. Jerzego Angla
w/s zatwierdzenia projektu Pt. „Krok w przyszłość” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach
Priorytetu VII Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
w/s wyrażenie sprzeciwu wobec zamierzeń PGE Elektrowni Bełchatów S.A. z siedzibą w
Bełchatowie dotyczących zatłaczania i składowania w strukturach podziemnych dwutlenku węgla
na Terenia Gminy Lutomiersk
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29-03-2010
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17-05-2010
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17-05-2010

XLIX/345/10

17-05-2010
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17-05-2010
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17-05-2010

XLIX/349/10
XLIX/350/10

17-05-2010
17-05-2010

w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na
terenie Gminy Lutomiersk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w/s wskazania Gminy, której wydatki bieżące ustalone w budżecie na prowadzenie przedszkola
publicznego w roku 2010 stanowiły będą podstawę do określenia kwoty dotacji dla przedszkoli
niepublicznych funkcjonujących na Terenia Gminy Lutomiersk na rok 2010
W sprawie oddania hołdu ofiarom katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 roku pod
Smoleńskiem
w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk i udziela absolutorium
Wójtowi Gminy za 2009 rok
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2010
w/s zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010
w/s zakazu poboru wody
w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na
terenie Gminy Lutomiersk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w/s wskazania Gminy, której podatki bieżące ustalone w budżecie na prowadzenie przedszkola
publicznego oraz kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2010 stanowiły będą podstawę do
określenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminu
Lutomiersk na rok 2010
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2010
w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Prusinowice i Zalew w Gminie Lutomiersk z
ustaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lutomiersk
w/s uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębach geodezyjnych Prusinowice i Zalew w Gminie Lutomiersk
w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz w Gminie Lutomiersk z ustaleniem
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk
w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębie geodezyjnym Kazimierz w Gminie Lutomiersk
w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie
Lutomiersk z ustaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lutomiersk
w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice, Zofiówka w Gminie Lutomiersk
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, w Gminie Lutomiersk
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zdziechów, Gmina Lutomiersk

L/351/10
L/352/10

31-05-2010
31-05-2010

L/353/10

31-05-2010

L/354/10

31-05-2010

L/355/10

31-05-2010

L/356/10

31-05-2010

LI/357/10
LI/358/10
LI/359/10

13-07-2010
13-07-2010
13-07-2010

LI/360/10

13-07-2010

LI/361/10

13-07-2010

LI/362/10

13-07-2010

LI/363/10

13-07-2010

LI/364/10

13-07-2010

LI/365/10

13-07-2010

LI/366/10

13-07-2010

w/s zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010
w/s ustaleniu zakresu i formy informacji o przebiegu wykonywania budżetu gminy za I półrocze
2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury
za I półrocze 2010 roku
Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy
Zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy
Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych,
Dziektarzew, Mikołajewic, Wygoda Mikołajewska w Gminie Lutomiersk
Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych
Franciszków, Żurawieniec - Leonów, Wola Puczniewska, Mianów, Pęczniew i Zygmuntów w
Gminie Lutomiersk
w/s zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010
w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków na usuwanie skutków powodzi
w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w Gminie Lutomiersk z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk
w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębie geodezyjnym Lutomiersk
w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wrząca w Gminie Lutomiersk z ustaleniem Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk
w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w
obrębie geodezyjnym Wrząca w Gminie Lutomiersk
w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszarów
położonych w obrębach geodezyjnych Charbice Dolne, Charbice Górne i Szydłów w Gminie
Lutomiersk z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lutomiersk
w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębach geodezyjnych Charbice Dolne, Charbice Górne i Szydłów w Gminie Lutomiersk
w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Malanów, Trupianka, Orzechów, Madaje Nowe
w Gminie Lutomiersk z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lutomiersk
w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębach geodezyjnych Malanów, Trupianka, Orzechów, Madaje Nowe w Gminie Lutomiersk

LI/367/10
LI/368/10
LI/369/10
LI/370/10
LII/371/10
LII/372/10

13-07-2010
13-07-2010

LIII/373/10
LIII/374/10

09-09-2010
09-09-2010

LIII /375/10

09-09-2010

LIII/376/10
LIII/377/10
LIII/378/10

09-09-2010
09-09-2010
09-09-2010

LIII/379/10

09-09-2010

LIV/380/10
LIV/381/10
LIV/382/10

29-09-2010
29-09-2010
29-09-2010

LIV /383/10
LIV /384/10

29-09-2010

LIV /385/10

29-09-2010

LV /386/10

26-10-2010

LV/387/10

26-10-2010

LV/388/10
LVI/389/10

26-10-2010
03-11-2010

LVI/390/10

03-11-2010

13-07-2010
13-07-2010
04-08-2010
04-08-2010

29-09-2010

w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk
w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Florentynów, gmina Lutomiersk
w/s załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk
w/s załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk
w/s zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010
zmieniająca uchwałę w/s uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lutomiersk na lata 20072013
w/s nadania Medalu Honorowego „ Zasłużony dla Gminy Lutomiersk”
w/s zmiany nazwy ulicy Irysowej na ulicę Księdza Kanonika Włodzimierza Paszkowskiego w
miejscowości Lutomiersk, Gmina Lutomiersk
w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego
z zakresu zarządu drogą powiatową
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2010
w/s zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010
Zmieniająca uchwałę w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Mirosławice w Gminie
Lutomiersk
w/s Zmieniająca uchwałę w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych
Florentynów, Bechcice i Kolonia Bechcice w Gminie Lutomiersk
w/s zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010
w/s trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lutomiersk na 2011 rok
w/s wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny na majątek Gminy Lutomiersk,
nieruchomości położonej we wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk, stanowiącej współwłasność osób
fizycznych
w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierz, Gmina Lutomiersk
w/s wyrażenia opinii w/s ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej PABIAN – MED. w Pabianicach
w/s wyrażenia opinii w/s ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej PABIAN – MED. w Pabianicach
w/s zmian w uchwale Nr. LV/381/10 Radu Gminy Lutomiersk z dnia 29 września 2010 r. w/s
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lutomiersk na 2011r.
w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w
drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
w/s poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa
w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowania planowanego deficytu budżetu na
rok 2010
w/s zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010

LVI/391/10

03-11-2010

LVI/392/10

03-11-2010

LVI/393/10

03-11-2010

LVI/394/10

03-11-2010

LVI/395/10

03-11-2010

LVI/396/10

03-11-2010

LVI/397/10

03-11-2010

LVII/398/10
LVII/399/10
LVI/400/10

09-11-2010
09-11-2010
09-11-2010

w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Dziektarzew, Mikołajewic i Wygoda
Mikołajewska w Gminie Lutomiersk z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk
w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębach geodezyjnych Dziektarzew, Mikołajewic i Wygoda Mikołajewska w Gminie
Lutomiersk
w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Franciszków, Żurawieniec, Leonów, Mianów,
Wola Puczniewska, Pęczniew, Zygmuntów w Gminie Lutomiersk z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk
w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębach geodezyjnych Franciszków, Żurawieniec, Leonów, Mianów, Wola Puczniewska,
Zygmuntów w Gminie Lutomiersk
w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Zdziechów, Stanisławów Nowy, Stanisławów
Stary i Albertów w Gminie Lutomiersk z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk
w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębach geodezyjnych Zdziechów, Stanisławów Nowy, Stanisławów Stary i Albertów w
Gminie Lutomiersk
w/s wyrażenia opinii w/s przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Konstantynowie Łódzkim
w/s zmian w budżecie gminy na rok 2010
w/s wysokości stawek podatku od środków transportowych
w/s zwolnień w podatkach lokalnych od nieruchomości i od środków transportowych

