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Kadencja 2014 - 2018 

 
 

Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 

uchwały 

W sprawie 

1. 2. 3. 

I/1/14 01-12-2014 w/s wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk 

I/2/14 01-12-2014 w/s ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lutomiersk 

I/3/14 01-12-2014 w/s wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lutomiersk  

II/4/14 05-12-2014 w/s ustalenia rodzajów składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk 

II/5/14 05-12-2014 w/s ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk 

II/6/14 05-12-2014 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2014  

II/7/14 05-12-2014 w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2014-2019 

II/8/14 05-12-2014 w/s ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w pracach organów Gminy Lutomiersk 

II/9/14 05-12-2014 w/s ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lutomiersk 

II/10/14 05-12-2014 
w/s 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 2015 rok 

II/11/14 05-12-2014 
w/s w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/305/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Lutomiersk 

II/12/14 05-12-2014 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2015  

II/13/14 05-12-2014 w/s wyznaczenia przedstawicieli Gminy Lutomiersk do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich  

II/14/14 05-12-2014 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2015 

III/15/14 29-12-2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2015 

III/16/14 29-12-2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015 – 2025 

III/17/14 29-12-2014 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/329/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/341/14 Rady Gminy 
Lutomiersk z dnia 8 kwietnia 2014 r. 

III/18/14 29-12-2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na rok 2015 

III/19/14 29-12-2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2015 



IV/20/15 29-01-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015  

IV/21/15 29-01-2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015 – 2025 

IV/22/15 29-01-2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

V/23/15 26-02-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015 

V/24/15 26-02-2015 w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa 

V/25/15 26-02-2015 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa 

V/26/15 26-02-2015 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w 
działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

V/27/15 26-02-2015 w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji mienia komunalnego 

V/28/15 26-02-2015 
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku do załatwiania indywidualnych spraw z 
zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego 

V/29/15 26-02-2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego 

V/30/15 26-02-2015 

w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV/228/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli wychowawców i innych 
pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym, zmienionej uchwałą Nr 
XXXVII/255/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 maja 2009r w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV/228/09 Rady Gminy Lutomiersk 
z dnia 23 marca 2009r.w sprawie uchwalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli dla których 
Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym 

V/31/15 26-02-2015 
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których Gmina Lutomiersk 
jest organem prowadzącym 

VI/32/15 26-03-2015 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr  V/23/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy 
Lutomiersk na rok 2015 

VI/33/15 26-03-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015 



VI/34/15 26-03-2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015 - 2025 

VI/35/15 26-03-2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lutomiersk środków stanowiących fundusz sołecki 

VI/36/15 26-03-2015 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Kazimierzu 

VI/37/15 26-03-2015 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach 

VI/38/15 26-03-2015 
w sprawie zmiany uchwały nr LIII/364/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19.09.2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

VI/39/15 26-03-2015 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony 
do 3 lat 

VI/40/15 26-03-2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

VI/41/15 26-03-2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku 

VII/42/15 27-04-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015 

VII/43/15 27-04-2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015 - 2025 

VII/44/15 27-04-2015 
w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Pabianice z przeznaczeniem na wsparcie finansowe remontu zabytkowego 
kościoła parafialnego w Mikołajewicach  

VII/45/15 27-04-2015 
w sprawie przystąpienia do współpracy z Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie, przy opracowaniu Lokalnej 
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na lata 2015-2022 dla obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, 
Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz 

VII/46/15 27-04-2015 
w sprawie przystąpienia Gminy Lutomiersk do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Działania „PRYM” 
 

VII/47/15 27-04-2015 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Lutomiersk na 2015 rok 

VIII/48/15 19-06-2015 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach 

IX/49/15 24-06-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015 

IX/50/15 24-06-2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2015 - 2025 



IX/51/15 24-06-2015 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 
2014 rok 

IX/52/15 24-06-2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za 2014 rok 

IX/53/15 24-06-2015 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „PORA NA PRZEDSZKOLA ”, WND-POKL.09.01.01-10-044/15 złożonego w ramach 
naboru zamkniętego z Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

IX/54/15 24-06-2015 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, z dotychczasowym dzierżawcą na 
czas oznaczony do 3 lat 

IX/55/15 24-06-2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w związku z zarządzonym ogólnokrajowym referendum 

IX/56/15 24-06-2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk 

X/57/15 06-07-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomiersk na rok 2015 

X/58/15 06-07-2015 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w 
działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

 


