
W  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 2010-2014 

 
 

Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

W sprawie 

1. 2. 3. 
I/1/10 01-12-2010 w/s wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk 
I/2/10 01-12-2010 w/s ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lutomiersk 
I/3/10 01-12-2010 w/s wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lutomiersk  
I/4/10 01-12-2010 w/s ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk 
I/5/10 01-12-2010 w/s ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk 

III/6/10 13-12-2010 w/s ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lutomiersk 
III/7/10 13-12-2010 w/s załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk 
III/8/10 13-12-2010 w/s załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk 
IV/9/10 28-12-2010 w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2010 
IV/10/10 28-12-2010 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2010 

IV/11/10 28-12-2010 
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 2011 

IV/12/10 28-12-2010 
w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2011 

IV/13/10 28-12-2010 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2011 
IV/14/10 28-12-2010 w/s wyznaczenia przedstawicieli Gminy Lutomiersk do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich  
IV/15/10 28-12-2010 w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na rok 2011  
IV/16/10 28-12-2010 w/s przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2011  

V/17/11 13-01-2011 
w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach 
geodezyjnych Babice Babiczki w Gminie Lutomiersk z ustaleniami Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lutomiersk 

V/18/11 13.01.2011 
w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnych Babice i 
Babiczki w Gminie Lutomiersk 

V/19/11 13.01.2011 
w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 
geodezyjnym Mirosławice w Gminie Lutomiersk z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lutomiersk 

V/20/11 13.01.2011 
w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym 
Mirosławice w Gminie Lutomiersk 



V/21/11 13.01.2011 

w/s wskazania Gminy, której wydatki bieżące ustalone w budżecie na prowadzenie przedszkola publicznego oraz kwota 
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej stanowiły 
będą podstawę do określenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk na 
2011rok 

V/22/11 13.01.2011 
w/s zmiany Uchwały Nr XXIV/161/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 maja 2008r. w/s uchwalenia Statutów Sołectw Gminy 
Lutomiersk 

VI/23/11 22.02.2011 w/s uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok 
VI/24/11 22.02.2011 w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011 – 2019 

VI/25/11 22.02.2011 
w/s zmiany Uchwały Nr IV/13/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2010r. w/s zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na rok 2011 

VI/26/11 22.02.2011 
w/s podtrzymania stanowiska Rady Gminy Lutomiersk wyrażonego uchwałą Nr III/7/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w/s załatwienia 
skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk 

VI/27/11 22.02.2011  w/s wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
VI/28/11 22.02.2011 w/s załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk 
VI/29/11 22.02.2011 w/s załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk 
VI/30/11 22.02.2011 w/s poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa 

VI/31/11 22.02.2011 
w/s zmiany Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2010r. w/s  uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 

VI/32/11 22.02.2011 
w/s uchylenia Uchwały Rady Gminy Lutomiersk Nr IV/11/10 z dnia 28 grudnia 2010r w/s 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  pożytki publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2011  

VII/33/11 22.03.2011 
w/s przyjęcia „Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej. 

VII/34/11 21.03.2011 w/s  nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk” 
VII/35/11 21.03.2011 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2011 
VII/36/11 21.03.2011 w/s wyodrębnienia w budżecie Gminy Lutomiersk na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki 

VII/37/11 21.03.2011 
w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach 
geodezyjnych Florentynów, Bechcice, Kolonia Bechcice w Gminie Lutomiersk z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk 

VII/38/11 21.03.2011 
w/s uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych 
Florentynów, Bechcice, Kolonia Bechcice w Gminie Lutomiersk z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk 

VII/39/11 21.03.2011 
w/s zmiany Uchwały nr LIII/374/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Irysowej 
na ulicę Księdza Kanonika Włodzimierza Paszkowskiego w miejscowości Lutomiersk gmina Lutomiersk 

VII/40/11 21-032011 
w/s wyrażenia zgody na stosowanie w użyciu powszechnym skróconych nazw ulic, placów oraz alei w miejscowościach na terenie 
Gminy Lutomiersk 

VIII/41/11 19.04.2011 w/s zmiany Uchwały Nr VI/23/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 lutego 2011r w/s uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok 



VIII/42/11 19.04.2011 
w/s zmiany Uchwały Nr VI/24/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 lutego 2011r w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lutomiersk na lata 2011-2019 

VIII/43/11 19.04.2011 
w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających 
Gminie Lutomiersk lub jednostkom podległym Gminie, określenia warunków lub osób do tego uprawnionych 

VIII/44/11 19.04.2011 w/s zmian budżetu gminy na rok 2011 
VIII/45|11 19.04.2011 w/s zmiany budżetu gminy na rok 2011 
VIII/46/11 19.04.2011 w/s zmian budżetu gminy na rok 2011 
VIII/47/11 19.04.2011 w/s uchwalenia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

VIII/48/11 19.04.2011 
w/s trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie w Gminie Lutomiersk oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

VIII/49/11 19.04.2011 w/s wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
VIII/50/11 19.04.2011 w/s wezwania do usunięcia prawa 
VIII/51/11 19.04.2011 w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierz, gmina Lutomiersk 
VIII/52/11 19.04.2011 w/s zakazu poboru wody 
VIII/53/11 19.04.2011 w/s wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony do lat 3 
IX/54/11 12.05.2011 w/s zmian budżetu gminy na rok 2011 
IX/55/11 12.05.2011 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2011 

IX/56/11 12.05.2011 
w/s wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na majątek gminy Lutomiersk, zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, 
położonej w Szydłowie, gm. Lutomiersk 

IX/57/11 12.05.2011 
w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: 
Florentynów, Bechcice, Kolonia Bechcice w Gminie Lutomiersk 

IX/58/11 12.05.2011 
w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk 
położonych w obrębie Lutomiersk, Babice i Stanisławów Nowy, gm. Lutomiersk 

X/59/11 27.06.2011 w/s wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lutomiersk do Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”  
X/60/11 27.06.2011 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
X/61/11 27.06.2011 w/s rozdzielenia absolutorium Wójtowi Gminie Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2010r 
X/62/11 27.06.2011 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2011 

X/63/11 27.06.2011 
w/s  ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 

X/64/11 27.06.2011 
Zmieniająca uchwałę Nr LVII/400/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 listopada 2010 roku w/s zwolnień z podatkach lokalnych od 
nieruchomości i od środków transportowych 

X/65/11 27.06.2011 
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk 

X/66/11 27.06.2011 
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębach geodezyjnych Dziektarzewa, Mikołajewic, i Wygoda Mikołajewska w Gminie Lutomiersk 

X/67/11 27.06.2011 
w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach 
geodezyjnych Prusinowice i Zalew w Gminie Lutomiersk 



X/68/11 27.06.2011 
w/s przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym 
Kazimierz w Gminie Lutomiersk 

X/69/11 27.06.2001 
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszarów położonych w 
obrębie geodezyjnym Wrząca w Gminie Lutomiersk 

X/70/11 27.06.2011 w/s wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
X/71/11 27.06.2011 w/s powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 
X/72/11 27.06.2011 w/s użyczenia Gminie Lutomiersk nieruchomości przez Rzymsko- Katolicką Parafę Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku 

X/73/11 27.06.2011 
w/s wyrażenia zgody na  dokonanie darowizny na rzecz OSP Trupianka- Orzechów, nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Lutomiersk  

X/74/11 27.06.2011 
w/s przyjęcia programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz z 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 2011  

XI/75/11 30.08.2011 w/s  zmian w budżecie gminy na rok 2011 
XI/76/11 30.08.2011 w/s zatwierdzenia zmiany w „Planie odnowy miejscowości Lutomiersk” 

XI/77/11 30.08.2011 
w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Kolonii Bechcice, gm.Lutomiersk 
stanowiących własność Gminy Lutomiersk  

XI/78/11 30.08.2011 
w/s wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, położonej w 
Lutomiersku, gm Lutomiersk 

XII/79/11 28.09.2011 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2011 
XII/80/11 28.09.2011 w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011-2019 
XII/81/11 28.09.2011 w/s uchwalenia Statutu Gminy Lutomiersk 
XII/82/11 28.09.2011 w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Florentynów, gmina Lutomiersk 
XII/83/11 28.09.2011 w/s wezwania do usunięcia  naruszenia prawa 
XII/84/11 28.09.2011 w/s załatwienia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
XIII/85/11 21.10.2011 w/s trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Lutomiersk 
XIII/86/11 21.10.2011 w/s  zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2011 
XIII/87/11 21.10.2011 w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2011-2019 

XIII/88/11 21.10.2011 
w/s zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Lutomiersk wnioskowanego przez Gminę Lutomiersk”  do współfinansowania   w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013 

XIII/89/11 21.10.2011 
w/s utrzymania trwałości rezultatów projektu pn „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lutomiersk”, który będzie 
zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Lutomiersk do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013 

XIII/90/11 21.10.2011 
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
geodezyjnym Wrząca w Gminie Lutomiersk 

XIII/91/11 21.10.2011 
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk 

XIII/92/11 21.10.2011 w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łasku na kadencję 2012- 2015 



XIV/93/11 21.11.2011 w/s zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011 
XIV/94/11 21.11.2011 w/s obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok 

XVI/95/11 21.11.2011 
w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz określenia 
wynagrodzenia za inkaso  

XVI/96/11 21.11.2011 
Zmieniająca uchwałę NR VI/30/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 lutego 2011r. w/s poboru podatków od nieruchomości, 
rolnego, leśnego w drodze inkasa 

XVI/97/11 21.11.2011 
Zmieniająca uchwałę w/s przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku  leśnego, rolnego i 
od nieruchomości 

XVI/98/11 21.11.2011 w/s wysokości stawek podatku od środków transportowych 

XVI/99/11 21.11.2011 
w/s  wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/47/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 kwietnia 2011r. w/s uchwalenia gminnego 
Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie 

XVI/100/11 21.11.2011 
w/s przyjęcia programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami porządkowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. „ o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie na rok 
2012” 

XVI/101/11 21.11.2011 
w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 
rok 2012 

XVI/102/11 21.11.2011 
w/s przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lutomiersk na lata 2011-2014 ( z uwzględnieniem 
perspektywy do 2032 roku) 

XVI/103/11 21.11.2011 w/s zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 2012 rok 

XVI/104/11 21.11.2011 
w/s wskazania gminy, której wydatki bieżące ustalone w budżecie na prowadzenie przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej stanowiły będą podstawę do określenia  kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych 
funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk na 2012 rok 

XVI/105/11 21.11.2011 w/s zmiany statutu Gminy Lutomiersk 
XV/106/11 1.12.2011 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2011 

XV/107/11 1.12.2011 
Zmieniająca uchwałę Nr LVII/400/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 listopada 2010 roku w/s zwolnień w podatkach lokalnych i 
od nieruchomości i od środków transportowych 

XV/108/11 1.12.2011 
w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz określenia 
wynagrodzenia za inkaso 

XV/109/11 1.12.2011 
Zmieniająca uchwałę Nr VI/30/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 lutego 2011r w/s poboru podatków: od nieruchomości, 
rolnego, leśnego w drodze inkasa 

XV/110/11 1.12.2011 
Zmieniająca uchwałę w/s przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie, leśnego rolnego i od 
nieruchomości 

XV/111/11 1.12.2012 w/s wysokości stawek podatku od środków transportowych 

XVI/112/11 28.12.2011 
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębach geodezyjnych Malanów, Trupianka, Orzechów, Madaje Nowe w gminie Lutomiersk 

XVI/113/11 28.12.2011 
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębach geodezyjnych: Charbice Dolne, Charbice Górne i Szydłów w gminie Lutomiersk 

XVI/114/11 28.12.2011 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 



obrębach geodezyjnych: Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w gminie Lutomiersk 

XVI/115/11 28-13-2011 
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębach geodezyjnych: Florentynów, Bechcice, kolonia Bechcice w gminie Lutomiersk 

XVI/116/11 28.12.2011 
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszarów położonych w 
obrębach geodezyjnych: Franciszków, Żurawieniec- Leonów, Mianów, Wola Puczniewska, Puczniew, Zygmuntów w Gminie 
Lutomiersk 

XVI117/11 28.12.2011 
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk  

XVI/118/11 28.12.2011 
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębie geodezyjnym Mirosławice gmina Lutomiersk 

XVI/119/11 28.12.2011 
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębach geodezyjnych Zdziechów, Stanisławów Nowy, Stanisławów Stary i Albertów  w Gminie Lutomiersk. 

XVI/120/11 28.12.2011 w/s  zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 
XVI/121/11 28.12.2011 w/s uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok 
XVI/122/11 28.12.2011 w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2012-2019 

XVI/123/11 28.12.2011 
w/s zawarcie Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miastem Łódź i gminą Miastem Konstantynów Łódzki dotyczącego 
międzygminnej komunikacji tramwajowej dla linii tramwajowej Nr 43 

XVI/124/11 28.12.2011 w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie „ Tramwaje Podmiejskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

XVI/125/11 28.12.2011 
w/s wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia wierzytelności należnej Gminnemu Ośrodkowi Oświaty w Lutomiersku z tytułu kar 
umownych 

XVI/126/11 28.12.2011 
Przyjęcia do realizacji projektu pn: „ Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Lutomiersk, WND-POKL.09.01.02-
10-005/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

XVI/127/11 28.12.2011 Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lutomiersk w/s nadania nazwy ulicy we wsi Florentynów gm. Lutomiersk 
XVI/128/11 28.12.2011 Zmieniającej uchwałę Rady gminy Lutomiersk w/s nadania nazwy ulicy we wsi Florentynów gmina Lutomiersk 
XVI/129/11 28.12.2011 w/s wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
XVI/130/11 28.12.2011  w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na rok 2012 
XVI/131/11 28.12.2011 w/s przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2012 
XVII/132/12 30.01.2012 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2012 

XVII/133/12 30.01.2012 
w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą 
powiatową 

XVII/134/12 30.01.2012 w/s wyodrębnienia w budżecie gminy Lutomiersk na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki 

XVII/135/12 30.01.2012 
w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2012 oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lutomiersk na rok 2012 

XVII/136/12 30.01.2012 w/s ustalenia zasad usytuowania na Terenie Gminy Lutomiersk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
XVII/137/12 30.01.2012 w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Mirosławice, gm. Lutomiersk  
XVII/138/12 30.01.2012 Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lutomiersk w/s nazewnictwa ulic w miejscowości Florentynów 

XVII/139/12 30.01.2012 
w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk 
położonych w obrębie Stanisławów stary, gm. Lutomiersk  



XVIII/140/12 5.03.2012 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2012 
XVIII/141/12 5.03.2012 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
XVIII/142/12 5.03.2012 w/s wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

XIX/143/12 26.03.2012 
w/s przyjęcia projektów insygniów gminy Lutomiersk: pieczęci, łańcucha Wójta Gminy Lutomiersk oraz łańcucha 
Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk  

XIX/144/12 26.03.2012 w/s zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 

XIX/145/12 26.03.2012 
w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających 
Gminie Lutomiersk lub jednostkom podległym gminie, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania 
organów lub osób do tego uprawnionych 

XIX/146/12 26.03.2012 
w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk 
położonych w obrębie Florentynów i Stanisławów Nowy, gm. Lutomiersk 

XIX/147/12 26.03.2012 
w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk   

XX/148/12 25.04.2012 w sprawie  zmian  budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 

XX/149/12 25.04.2012 
w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk 
na 2012 rok 

XX/150/12 25.04.2012 
w/s oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 710  w miejscowości 
Lutomiersk i w miejscowości Mirosławie 

XXI/151/12 30.04.2012 w/s nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk” 
XXI/152/12 30.04.2012 w/s nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk” 
XXII/153/12 16.05.2012 w/s zmian  budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 
XXII/154/12 16.05.2012 w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2012 - 2019 
XXII/155/12 16.05.2012 w/s powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
XXII/156/12 16.05.2012 w/s zakazu poboru wody  

XXII/157/12 16.05.2012 
w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, położonej 
w obrębie Stanisławów Nowy gm. Lutomiersk 

XXII/158/12 16.05.2012 
w/s wystąpienia do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerwonicach, o uczynienie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy 
Lutomiersk 

XXIII/159/12 11.06.2012 w/s zmian  budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 
XXIII/160/12 11.06.2012 w/s zmian  w budżecie gminy na rok 2012 
XXIII/161/12 11.06.2012 w/s przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 
XXIII/162/12 11.06.2012 w/s poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze iknasa 
XXIV/163/12 27.06.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
XXIV/164/12 27.06.2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2011 rok 
XXIV/165/12 27.06.2012 w/s  zmian  budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 
XXIV/166/12 27.06.2012 w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2012 – 2019 
XXIV/167/12 27.06.2012 w/s przyjęcia do realizacji projektu pn. „Mały człowiek – duże możliwości", WND POKL.09.01.02-10-023/12 współfinansowanego 



przez Unię Europejską w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
XXIV/168/12 27.06.2012 w/s uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku 

XXIV/169/12 27.06.2012 
w/s wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lutomiersk 

XXIV/170/12 27.06.2012 w/s załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk 
XXIV/171/12 27.06.2012 w/s rozpatrzenia wniosku 
XXIV/172/12 27.06.2012 w/s uchylenia uchwały Nr XXII/156/12 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zakazu poboru wody 
XXV/173/12 21.08.2012 w/s zmian  budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 
XXV/174/12 21.08.2012 w/s zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
XXV/175/12 21.08.2012 w/s rozpatrzenia wniosku 
XXVI/176/12 19.09.2012 w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2012 – 2019 
XXVI/177/12 19.09.2012 w/s zmian  budżetu gminy na rok 2012 

XXVI/178/12 19.09.2012 
w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu droga 
powiatową  

XXVI/179/12 19.09.2012 w/s podziału Gminy Lutomiersk na okręgi wyborcze  
XXVI/180/12 19.09.2012 w/s wezwania do usunięcia naruszenia prawa  
XXVI/181/12 19.09.2012 w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk 
XXVI/182/12 19.09.2012 w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk 
XXVII/183/12 26.09.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2012 – 2019 
XXVII/184/12 26.09.2012 w/s  zmian  budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 
XXVII/185/12 26.09.2012 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat 
XXVIII/186/12 05.11.2012 w/s wyrażenia stanowiska w sprawie zamiaru likwidacji Posterunku Policji w Lutomiersku 
XXIX/187/12 26.11.2012 w/s  zmian  w budżecie gminy na rok 2012 
XXIX/188/12 26.11.2012 w/s obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok 

XXIX/189/12 26.11.2012 
w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru podatku i w drodze inkasa oraz określenia 
wynagrodzenia za inkaso  

XXIX/190/12 26.11.2012 
w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym 
Wrząca w Gminie Lutomiersk 

XXIX/191/12 26.11.2012 
w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych 
Babice i Babiczki  
w Gminie Lutomiersk 

XXIX/192/12 26.11.2012 
w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych 
Dziektarzew, Mikołajewice i Wygoda Mikołajewska w Gminie Lutomiersk 

XXIX/193/12 26.11.2012 
w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym 
Kazimierz w Gminie Lutomiersk 

XXIX/194/12 26.11.2012 
w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych 
Prusinowice i Zalew 



w Gminie Lutomiersk 

XXIX/195/12 26.11.2012 
w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

XXIX/196/12 26.11.2012 
w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2013 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lutomiersk na rok 
2013 

XXX/197/12 17.12.2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 

XXX/198/12 17.12.2012 
w sprawie podziału Gminy Lutomiersk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych  

XXX/199/12 17.12.2012 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIX/189/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia  26 listopada 2012r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości 

XXX/200/12 17.12.2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk 
XXX/201/12 17.12.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  
XXX/202/12 17.12.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

XXX/203/12 17.12.2012 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  

XXX/204/12 17.12.2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
XXX/205/12 17.12.2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2013  
XXX/206/12 17.12.2012 w sprawie wystąpienia Gminy Lutomiersk ze Związku Gmin Wiejskich Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi  

XXX/207/12 17.12.2012 
w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Lutomiersk  

XXX/208/12 17.12.2012 
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz z 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 lata 2013 - 2016  

XXXI/209/12 28.12.2012 w sprawie  zmiany w Uchwale Nr XXX/197/12 Rady Gminy Lutomiersk w sprawie zmian  budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 
XXXI/210/12 28.12.2012 w sprawie  zmian  budżetu gminy na rok 2012 
XXXI/211/12 28.12.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2012 – 2019 
XXXI/212/12 28.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok 
XXXI/213/12 28.12.2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013 – 2019 

XXXI/214/12 28.12.2012 

w sprawie wskazania Gminy, której wydatki bieżące ustalone w budżecie na prowadzenie przedszkola publicznego oraz kwota 
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej stanowiły 
będą podstawę do określenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk na 2013 
rok 

XXXI/215/12 28.12.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zdziechów, gmina Lutomiersk 
XXXI/216/12 28.12.2012 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej na rzecz Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie 
XXXI/217/12 28.12.2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na rok 2013 
XXXI/218/12 28.12.2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2013 



XXXII/219/13 31.01.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013 – 2019 
XXXII/220/13 31.01.2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 
XXXII/221/13 31.01.2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 

XXXII/222/13 31.01.2013 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy 
Lutomiersk 

XXXII/223/13 31.01.2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk 
XXXII/224/13 31.01.2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
XXXII/225/13 31.01.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

XXXII/226/13 31.01.2013 
w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni 
ścieków z budżetu Gminy Lutomiersk  

XXXII/227/13 31.01.2013 
w sprawie udziału Gminy Lutomiersk w projekcie „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu 
terytorialnego z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 

XXXIII/228/13 18.02.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 
XXXIII/229/13 18.02.2013 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Lutomiersk na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki  

XXXIII/230/13 18.02.2013 
w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Lutomiersk: pieczęci, łańcucha Wójta Gminy Lutomiersk oraz łańcucha 
Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk  

XXXIII/231/13 18.02.2013 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lutomiersk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu  
XXXIII/232/13 18.02.2013 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Lutomiersku  
XXXIII/233/13 18.02.2013 w sprawie przystąpienia Gminy Lutomiersk do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”  

XXXIV/234/13 22.03.2013 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/212/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2013 rok 

XXXIV/235/13 22.03.2013 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013-2019 

XXXIV/236/13 22.03.2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 
XXXIV/237/13 22.03.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013-2019 
XXXIV/238/13 22.03.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego 

XXXIV/239/13 22.03.2013 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony 
do 3 lat  

XXXIV/240/13 22.03.2013 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Lutomiersk na 2013 rok 

XXXIV/241/13 22.03.2013 
w sprawie przekazania przez Gminę Lutomiersk na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie dokumentacji 
projektowej dobudowy garażu i sanitariatów do budynku remizy strażackiej w Orzechowie  

XXXIV/242/13 22.03.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk  

XXXV/243/13 18.04.2013 w sprawie  zmian  w budżecie gminy na rok 2013 
XXXV/244/13 18.04.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013 - 2019 

XXXV/245/13 18.04.2013 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Policji  



XXXV/246/13 18.04.2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
XXXV/247/13 18.04.2013 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa 

XXXV/248/13 18.04.2013 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

XXXV/249/13 18.04.2013 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 
geodezyjnym Mirosławice w Gminie Lutomiersk 

XXXV/250/13 18.04.2013 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 
geodezyjnym Lutomiersk w Gminie Lutomiersk 

XXXV/251/13 18.04.2013 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk 

XXXV/252/13 18.04.2013 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębach geodezyjnych Florentynów, Bechcice, Kolonia Bechcice w Gminie Lutomiersk 

XXXV/253/13 18.04.2013 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
obrębach geodezyjnych Zdziechów, Stanisławów Nowy, Stanisławów Stary i Albertów w Gminie Lutomiersk 

XXXV/254/13 18.04.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk 
XXXVI/255/13 14.05.2013 w sprawie  zmian  budżetu gminy na rok 2013 
XXXVI/256/13 14.05.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013 – 2019 

XXXVI/257/13 14.05.2013 
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lutomiersk dotacji celowej  
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk 

XXXVI/258/13 14.05.2013 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości", WND-
POKL.09.01.01-10-046/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

XXXVI/259/13 14.05.2013 sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach 
geodezyjnych Malanów, Trupianka Orzechów, Madaje Nowe w Gminie Lutomiersk 

XXXVI/260/13 14.05.2013 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych 
w obrębach geodezyjnych Franciszków, Żurawieniec-Leonów, Mianów, Wola Puczniewska, Puczniew, Zygmuntów 
w Gminie Lutomiersk 

XXXVI/261/13 14.05.2013 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych 
w obrębach geodezyjnych Charbice Dolne, Charbice Górne i Szydłów w Gminie Lutomiersk 

XXXVI/262/13 14.05.2013 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych 
w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk 

XXXVI/263/13 14.05.2013 

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

XXXVII/264/13 29.05.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 



XXXVII/265/13 29.05.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 

XXXVII/266/13 29.05.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013-2019 

XXXVII/267/13 29.05.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

XXXVII/268/13 29.05.2013 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2012 
rok 

XXXVIII/269/13 25.06.2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 
XXXVIII/270/13 25.06.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013-2019 

XXXVIII/271/13 25.06.2013 
w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVI/257/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania z budżetu Gminy Lutomiersk dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Lutomiersk 

XXXVIII/272/13 25.06.2013 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi 
XXXVIII/273/13 25.06.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
XXXVIII/274/13 25.06.2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny dla Gminy Lutomiersk 

XXXVIII/275/13 25.06.2013 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Lutomiersk, położonej w obrębie Wrząca, gm. Lutomiersk 

XXXVIII/276/13 25.06.2013 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Lutomiersk, położonych w obrębie Wrząca, gm. Lutomiersk 

XXXVIII/277/13 25.06.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Florentynów, gmina Lutomiersk 
XXXIX/278/13 23.07.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

XXXIX/279/13 23.07.2013 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 
geodezyjnym Lutomiersk w Gminie Lutomiersk 

XXXIX/280/13 23.07.2013 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na nieruchomość położoną w obrębie Mirosławice 
gm. Lutomiersk oznaczoną działką nr 114/1, o pow. 3400 m2 

XL/281/13 27.09.2013 w sprawie  zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 
XL/282/13 27.09.2013 w sprawie  zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 

XL/283/13 27.09.2013 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk  
na lata 2013 - 2019 

XLI/284/13 22.10.2013 
w sprawie  zmian w Uchwale Nr XL/281/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian 
budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 

XLI/285/13 22.10.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 
XLI/286/13 22.10.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 

XLI/287/13 22.10.2013 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk  
na lata 2013 - 2019 

XLII/288/13 08.11.2013 w/s nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk” 
XLIII/289/13 22.11.2013 w/s zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 



XLIII/290/13 22.11.2013 
w sprawie zmian w uchwale Nr XL/283/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian  w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2013 - 2019 

XLIII/291/13 22.11.2013 
w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/285/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian  w 
budżecie gminy na rok 2013 

XLIII/292/13 22.11.2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok 

XLIII/293/13 22.11.2013 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz 
określenia wynagrodzenia za inkaso 

XLIII/294/13 22.11.2013 w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych: od nieruchomości i od środków transportowych 

XLIII/295/13 22.11.2013 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku 
leśnego, rolnego i od nieruchomości 

XLIII/296/13 22.11.2013 
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na 
terenie Gminy Lutomiersk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

XLIII/297/13 22.11.2013 
w sprawie wskazania Gminy, której ponoszone wydatki bieżące na prowadzenie przedszkola publicznego stanowiły będą 
podstawę do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk 
na 2014 rok 

XLIII/298/13 22.11.2013 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lutomiersk na lata 
2013 – 2018 

XLIII/299/13 22.11.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk 
XLIII/300/13 22.11.2013 w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji mienia komunalnego 
XLIV/301/13 16.12.2013 w/s zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013 

XLIV/302/13 16.12.2013 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr XLIII/294/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zwolnień 
w podatkach lokalnych: od nieruchomości i od środków transportowych 

XLIV/303/13 16.12.2013 
zmieniająca uchwałę NR XLIII/295/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 listopada 2013r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od 
nieruchomości 

XLIV/304/13 16.12.2013 
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na 
terenie Gminy Lutomiersk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

XLIV/305/13 16.12.2013 
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na 
terenie Gminy Lutomiersk 

XLIV/306/13 16.12.2013 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomiersk 
na rok 2014 

XLIV/307/13 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lutomiersk na lata 2014 - 2017 
XLIV/308/13 16.12.2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2014 
XLIV/309/13 16.12.2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na rok 2014 
XLIV/310/13 16.12.2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2014 



XLIV/311/13 16.12.2013 
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego unieważnienia umowy zawartej w formie aktu notarialnego a dotyczącej 
darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerwonicach, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 
Zofiówka, gmina Lutomiersk 

XLV/312/13 30.12.2013 
w/s zmian w Uchwale Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 grudnia 2013r. w/s zmian budżetu i w 
budżecie gminy na rok 2013 

XLVI/313/14 27.01.2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok 
XLVI/314/14 27.01.2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014-2019 
XLVI/315/14 27.01.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego 

XLVI/316/14 27.01.2014 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu 
zarządu drogą powiatową 

XLVI/317/14 27.01.2014 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 

XLVI/318/14 27.01.2014 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

XLVI/319/14 27.01.2014 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020 

XLVI/320/14 27.01.2014 w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny 
XLVI/321/14 27.01.2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierz, gmina Lutomiersk 
XLVI/322/14 27.01.2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Florentynów, gmina Lutomiersk 

XLVI/323/14 27.01.2014 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na majątek Gminy Lutomiersk, nieruchomości położonej 
w obrębie Mirosławice, gm. Lutomiersk 

XLVI/324/14 27.01.2014 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk 
 

XLVII/325/14 27.02.2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014  
XLVII/326/14 27.02.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014-2019 
XLVII/327/14 27.02.2014 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Lutomiersk na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki 

XLVII/328/14 27.02.2014 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk 

XLVII/329/14 27.02.2014 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Lutomiersk 

XLVII/330/14 27.02.2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/233/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Lutomiersk do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo” 

XLVII/331/14 27.02.2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/320/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie utworzenia 
i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny 

XLVII/332/14 27.02.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 



XLVII/333/14 27.02.2014 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy Lutomiersk 

XLVIII/334/14 08.04.2014 w sprawie nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk” 
XLVIII/335/14 08.04.2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 
XLVIII/336/14 08.04.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014-2019 
XLVIII/337/14 08.04.2014 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Mikołajewice” 

XLVIII/338/14 08.04.2014 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Lutomiersk na 2014 rok 

XLVIII/339/14 08.04.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk 

XLVIII/340/14 08.04.2014 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy 
Lutomiersk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

XLVIII/341/14 08.04.2014 
zmieniająca uchwałę NR XLVII/329/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk 

XLIX/342/14 27.05.2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014  

XLIX/343/14 27.05.2014 
w sprawie zmian przyjęcia do realizacji projektu pn. „Tu i teraz tworzymy przyszłość”, WND-POKL.09.01.02-10-078/13 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

XLIX/344/14 27.05.2014 
w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy 
Lutomiersk 

L/345/14 26.06.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

L/346/14 26.06.2014 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 
2013 rok 

L/347/14 26.06.2014 w sprawie  zmian  budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 

L/348/14 26.06.2014 
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy 
Lutomiersk 

L/349/14 26.06.2014 
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy 
Lutomiersk 

L/350/14 26.06.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lutomiersk na okręgi wyborcze 

L/351/14 26.06.2014 
w sprawie zaopiniowania podziału Powiatu Pabianickiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu 

L/352/14 26.06.2014 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny 

L/353/14 26.06.2014 w sprawie  zmiany w Uchwale Nr XLIX/342/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian  



budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 

LI/354/14 12.08.2014 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/20/2000 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 września 2000 r. w sprawie 
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutomiersk i Uchwały 
Nr L/349/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lutomiersk   

LI/355/14 12.08.2014 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków  

LI/356/14 12.08.2014 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr L/347/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu 
i w budżecie gminy na rok 2014 

LI/357/14 12.08.2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 

LII/358/14 26.08.2014 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lutomiersk  

LII/359/14 26.08.2014 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lutomiersk 

LIII/360/14 19.09.2014 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr LI/357/2014 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w 
budżecie gminy na rok 2014 

LIII/361/14 19.09.2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014. 

LIII/362/14 19.09.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014-2019. 

LIII/363/14 19.09.2014 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr LI/355/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. 

LIII/364/14 19.09.2014 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 

LIII/365/14 19.09.2014 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na majątek Gminy Lutomiersk, nieruchomości położonej 
w obrębie Wrząca, gm. Lutomiersk. 

LIII/366/14 19.09.2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 

LIV/367/14 07.10.2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 

LIV/368/14 07.10.2014 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lutomiersk porozumienia 
o współpracy z Gminą Miastem Łódź, Gminą Miejską Pabianice – Miastem Pabianice, Gminą Miastem Zgierz, Gminą 
Zgierz, Gminą Ozorków, Gminą Miastem Ozorków, Gminą Ksawerów, Gminą Konstantynów Łódzki 

LIV/369/14 07.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 



Lutomiersk na lata 2013-2018 

LV/370/14 04.11.2014 z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014 

LV/371/14 04.11.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014 - 2019 

LV/372/14 04.11.2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok 

LV/373/14 04.11.2014 
zmieniająca Uchwałę Nr LIII/365/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie w drodze darowizny na majątek Gminy Lutomiersk, nieruchomości położonej w obrębie Wrząca, gm. 
Lutomiersk 

LV/374/14 04.11.2014 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „PÓJDŹMY RAZEM !”, WND-POKL.09.01.01-10-092/14 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

LV/375/14 04.11.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Lutomiersk 

LV/376/14 04.11.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk 

LVI/377/14 12.11.2014 w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju Gminy Lutomiersk na lata 2014-2020” 

 


