
Zbiór aktów prawa miejscowego Gminy Wolbórz 

kadencja 2014 -2018 

 

Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

36. XLIX/368/2018 30.10.2018 r.  Zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2018 21.11.2018 r. 

6102 

http://dziennik.lodzkie.eu

/#/legalact/2018/6102/ 

 

 

35. XLIX/366/2018 30.10.2018 r.  
zaliczenia dróg usytuowanych na terenie Wolborza do 

kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 
21.11.2018r. 

 

 

6101 

http://dziennik.lodzkie.eu

/#/legalact/2018/6101/ 

 

 

34. XLIX/363/2018 30.10.2018r.  
wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez 

mieszkańców Gminy Wolbórz 
21.11.2018 r.  

6100 

http://dziennik.lodzkie.eu

/#/legalact/2018/6100/ 

 

 

33. XLIX/362/2018 30.10.2018r.  
uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVII/353/2018 Rady 

Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolbórz 

09.11.2018 r.  

5918 

http://dziennik.lodzkie.eu

/#/legalact/2018/5918/ 

 

 

32. XLVIII/361/2018 27.09.2018r. Zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2018 17.10.2018 r.  

5357 

http://dziennik.lodzkie.eu

/#/legalact/2018/5357/ 

 

 

 

31. XLVII/358/2018 30.08.2018r. Zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2018 03.10.2018r.  

5000 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/5000/akt.

pdf 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2018/6102/
http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2018/6102/
http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2018/6101/
http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2018/6101/
http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2018/6100/
http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2018/6100/
http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2018/5918/
http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2018/5918/
http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2018/5357/
http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2018/5357/
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/5000/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/5000/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/5000/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

30. XLVII/355/2018 30.08.2018r.  
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu 

Pomocy Społecznej „Anders - Dom Seniora" z siedzibą 

w miejscowości Studzianki 

13.09.2018r. 

4496 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/4496/akt.

pdf 

 

 

29. XLVII/354/2018 30.08.2018 r. 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale 

Zewnętrznym w Goleszach Aresztu Śledczego 

w Piotrkowie Trybunalskim 

13.09.2018 r.  

4495 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/4495/akt.

pdf 

 

 

28. XLVII/353/2018 30.08.2018 r. uchwalenia Statutu Gminy Wolbórz 20.09.2018r. 

4680 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/4680/akt.

pdf 

 

Traci moc 

uchwała nr 

XLV/303/2010 

Zmiana  

Uchwała nr  

XLIX/362/2018 

27. XLVII/352/2018 30.08.2018r. nadania nazwy rondu na terenie miejscowości Młoszów 20.09.2018 r. 

4679 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/4679/akt.

pdf 

 

 

26. XLVII/351/2018 30.08.2018 r. 
zasad usytuowania na terenie gminy Wolbórz miejsc 

sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych 
20.09.2018 r. 

4678 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/4678/akt.

pdf 

 

 

 

25. XLVII/349/2018 30.08.2018r. 
zmniejszenia liczby drzew w alei lipowej stanowiącej 

pomnik przyrody 
20.09.2018 

4677 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/4677/akt.

pdf 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4496/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4496/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4496/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4495/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4495/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4495/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4680/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4680/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4680/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4679/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4679/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4679/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4678/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4678/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4678/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4677/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4677/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/4677/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 
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Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

24. XLVI/348/2018 28.06.2018 r.  zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2018 19.07.2018 r.  

3780 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/3780/akt.

pdf 

 

 

23. XLVI/346/2018 28.06.2018 r.  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru gminy Wolbórz obejmującego fragment 

terenu miasta Wolborza położonego w rejonie ul. 

Reymonta oraz fragment terenu sołectwa Młynary 

19.07.2018 r.  

3779 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/3779/akt.

pdf 

 

 

22. XLVI/342/2018  28.06.2018 r.  
zasad usytuowania na terenie gminy Wolbórz miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
19.07.2018 r.  

3778 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/3778/akt.

pdf 

 

Unieważniona 

Wojewoda Łódzki  

21. XLVI/341/2018 28.06.2018 r.  
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Wolbórz 
19.07.2018 r.  

3777 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/3777/akt.

pdf 

 

 

20. XLVI/340/2018 28.06.2018 r.  
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Wolbórz 

19.07.2018 r.  

3778 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/3776/akt.

pdf 

 

Traci moc 

uchwała 

XXVIII/167/2005 

19. XLV/336/2018 24.05.2018 r.  zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2018 14.06.2018 r.  

3091 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/3091/akt.

pdf 

 

 

18. XLV/333/2018 24.05.2018 r.  
wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych w miejscach publicznych na 

terenie gminy Wolbórz 

04.06.2018 r. 

2930 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/2930/akt.

pdf 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3780/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3780/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3780/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3779/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3779/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3779/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3778/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3778/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3778/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3777/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3777/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3777/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3776/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3776/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3776/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3091/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3091/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3091/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2930/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2930/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2930/akt.pdf
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Nr uchwały 
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17. XLV/332/2018 24.05.2018 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wolbórz 

na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym 

14.06.2018 r.  

3090 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/3090/akt.

pdf 

 

Zmiana do 

uchwały 

XLIII/318/2018 

16. XLIV/331/2018 26.04.2018 r. zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2018 17.05.2018 r. 

2801 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/2801/akt.

pdf 

 

 

15. XLIV/324/2018 26.04.2018 r. 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

17.05.2018 r. 

2800 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/2800/akt.

pdf 

 

 

14. XLIII/323/2018  27.03.2018 r.  zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2018 17.04.2018 r. 

2142 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/2142/akt.

pdf 

 

 

13. XLIII/321/2018 27.03.2018 r. 
nadania nazwy ulicy i nadania nazwy rondu na terenie 

miasta Wolbórz 
17.04.2018 r. 

2141 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/2141/akt.

pdf 

 

 

12. XLIII/320/2018 27.03.2018 r.  

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Wolbórz 

17.04.2018 r. 

2140 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/2140/akt.

pdf 

 

Traci moc 

uchwała 

XX/176/2012 

11. XLIII/319/2018  27.03.2018 r.  

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 

oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, 

nagród i wyróżnień 

17.04.2018 r. 

 

2139 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/2139/akt.

pdf 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3090/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3090/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/3090/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2801/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2801/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2801/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2800/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2800/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2800/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2142/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2142/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2142/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2141/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2141/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2141/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2140/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2140/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2140/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2139/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2139/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2139/akt.pdf
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10. XLIII/318/2018 27.03.2018r. 

podziału Gminy Wolbórz na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych 

17.04.2018 r. 

2138 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/2138/akt.

pdf 

 

 

Traci moc 

uchwała 

XXV/208/2012 

9. XLIII/317/2018 27.03.2018 

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Wolbórz w 2018 roku" 

17.04.2018 r. 

2137 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/2137/akt.

pdf 

 

 

8. XLII/316/2018 27.02.2018r. zmian w budżecie Gminy Wolbórz 20.03.2018r. 

 

1391 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/1391/akt.

pdf 

 

 

7. XLII/314/2018 27.02.2018 r. 
podziału Gminy Wolbórz na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

20.03.2018r. 

 

1390 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/1390/akt.

pdf 

 

 

Traci moc 

uchwała 

XXII/194/2012 

6. XLI/311/2018 30.01.2018 r. zmian w budżecie Gminy Wolbórz 16.02.2018r. 

 

846 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/846/akt.p

df 

 

 

5. XLI/306/2018 30.01.2018 
 

dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody 

budżetu gminy Wolbórz innym instrumentem płatniczym 

20.02.2018 r.  

 

941 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/941/akt.p

df 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2138/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2138/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2138/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2137/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2137/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/2137/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/1391/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/1391/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/1391/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/1390/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/1390/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/1390/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/846/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/846/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/846/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/941/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/941/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/941/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 
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Poz. Dz. U. 
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4. XLI/305/2018 30.01.2018r. 

 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

20.02.2018r. 

940 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/940/akt.p

df 

 

Traci moc 

uchwała 

VIII/51/2015 

3. XLI/303/2018 30.01.2018r.  

 

ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz 

określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Wolbórz 

 

20.02.2018r. 

939 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/939/akt.p

df 

 

 

2. XLI/302/2018 30.01.2018r. 

 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobytu w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych 

i pozbawionych schronienia 

 

20.02.2018r. 

938 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/938/akt.p

df 

 

 

1. XLI/301/2018 30.01.2018r. 

 

zmniejszenia liczby drzew w alei lipowej stanowiącej 

pomnik przyrody 

 

20.02.2018r. 

937 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/937/akt.p

df 

 

 

2017 rok 

26. XL/291/2017 28.12.2017 r.  uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2018 16.02.2017 r. 

 

845 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/845/akt.p

df 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/940/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/940/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/940/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/939/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/939/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/939/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/938/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/938/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/938/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/937/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/937/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/937/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/845/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/845/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/845/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 
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ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

25. XL/287/2017 28.12.2017 r. 
przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego 

przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych 
18.01.2018 r. 

 

266 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/266/akt.p

df 

 

Traci moc 

uchwała 

XXXI/275/2017 

24. XL/286/2017 28.12.2017 r. 
przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego 

przy Szkole Podstawowej w Wolborzu 
18.01.2018 r. 

 

265 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/265/akt.p

df 

 

Traci moc 

uchwała 

XXXIX/274/2018 

23. XL/285/2017 28.12.2017 r. 
przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu 

sportowo–rekreacyjnego w Wolborzu przy ul. Sportowej 

32a 

18.01.2018 r. 

 

264 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/264/akt.p

df 

 

Traci moc 

uchwała 

XXXIX/273/2017 

22. XL/282/2017  28.12.2017 r. 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętym wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonym 

przez Gminę Wolbórz 

18.01.2018 r. 

263 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/263/akt.p

df 

 

 

21. XL/281/2017 28.12.2017r.. 

wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości 

wyższej niż określona w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych 

18.01.2018 r. 

 

262 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/262/akt.p

df 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/266/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/266/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/266/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/265/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/265/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/265/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/264/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/264/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/264/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/263/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/263/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/263/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/262/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/262/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/262/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

20. XL/280/2017 28.12.2017 r. 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest organ inny niż Gmina Wolbórz, a także 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania 

18.01.2018 r. 

261 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2018/261/akt.p

df 

 

 

19. XXXIX/275/2017 27.11.2017 r.  
przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego 

przy Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych 
18.11.2017 r.  

 

5523 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/5523/akt.

pdf 

 

Unieważniona  

18. XXXIX/274/2017 27.11.2017 r. 
przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego 

przy Szkole Podstawowej w Wolborzu 
18.12.2017 r. 

 

5522 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/5522/akt.

pdf 

 

Unieważniona  

17. XXXIX/273/2017 27.11.2017 r. 

przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu 

sportowo–rekreacyjnego w Wolborzu przy ul. Sportowej 

32a 

18.12.2017 r. 

 

5521 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/5521/akt.

pdf 

 

Unieważniona  

16. XXXIX/272/2017 27.11.2017 r.  

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczej straży pożarnej za udział 

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

14.12.2017 r.  

 

5382 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/5382/akt.

pdf 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/261/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/261/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2018/261/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5523/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5523/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5523/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5522/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5522/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5522/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5521/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5521/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5521/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5382/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5382/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5382/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

15. XXXIX/269/2017 27.11.2017r. nadania nazwy rondu na terenie miasta Wolbórz 18.12.2017 r.  

5520 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/5520/akt.

pdf 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

XXXIX/268/2017 27.11.2017 r.  

 podstawa obliczania obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podatku rolnego na obszarze Gminy 

Wolbórz w 2018 roku 

01.12.2017 r 

5001 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/5001/akt.

pdf 

 

 

13.  XXXVIII/262/2017 25.10.2017 r. 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby 

dziecięce na terenie Gminy Wolbórz 

15.11.2017 r.  

4589 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/4589/akt.

pdf 

 

 

 

 

 

12.  

XXXVIII/258/2017  25.10.2017 r. 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Wolbórz 
15.11.2017 r.  

 

4588 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/4588/akt.

pdf 

 

 

Traci moc 

uchwała Nr 

VIII/47/2015  

z dnia  

29.04.2017 r.  

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5520/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5520/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5520/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5001/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5001/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/5001/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4589/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4589/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4589/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4588/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4588/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4588/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 
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ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

XXXVIII/255/2017 25.10.2017 r.  

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz określenia rodzaju, warunków i sposobu 

przyznawania świadczeń w ramach tej pomocy 

w przedszkolach i szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wolbórz 

15.11.2017 r.  

4587  

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/4587/akt.

pdf 

 

 

10.  XXXV/243/2017 31.08.2017 r.  

zmieniająca uchwałę Nr XXX/210/2009 Rady Gminy 

Wolbórz z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 

innych składników wynagrodzenia wynikających ze 

stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 

wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 

21.09.2017 r.  

4062  

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/4062/akt.

pdf 

 

Załącznik nr 1 

uchwały Nr 

XXX/210/2009 

Rady Gminy 

Wolbórz z dnia 22 

kwietnia 2019 r.  

otrzymuje nowe 

brzmienie 

9. 

 

XXXV/242/2017 

 

 

31.08.2017 r.  

 

 

wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości 

wyższej niż określona w art. 80 ust. 2da ustawy o 

systemie oświaty 

21.09.2017 r.  

 

 

 

 

4061 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/4061/akt.

pdf 

 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4587/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4587/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4587/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4062/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4062/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4062/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4061/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4061/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4061/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 
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Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
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8. XXXI/223/2017 27.04.2017 r. nadania nazwy ulicy 18.05.2017 r. 

2584 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/2584/akt.

pdf 

 

 

7. XXXI/220/2017 27.04.2017 r. 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania 

18.05.2017 r. 

 

2583 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/2583/akt.

pdf 

 

Traci moc uchwała  

Nr XXVII/154/2005 

Rady Gminy Wolbórz 

z dn. 24.02.2005 r. 

6. XXX/215/2017 17.03.2017 r. 

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Wolbórz 

29.03.2017 r.  

 

1583 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/1583/akt.

pdf 

 

 

5. XXX/214/2017 17.03.2017 r. 

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Wolbórz 

29.03.2017 r. 

 

1582 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/1582/akt.

pdf 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/2584/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/2584/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/2584/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/2583/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/2583/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/2583/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/1583/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/1583/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/1583/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/1582/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/1582/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/1582/akt.pdf
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uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
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4. XXX/213/2017 17.03.2017 r. 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 

Prawo oświatowe 

27.03.2017 r. 

 

1509 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/1509/akt.

pdf 

 

 

3. XXIX/209/2017 17.02.2017 r. 

o zmianie uchwały Nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej 

w Wolborzu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych szkół i znajdujących się w nich oddziałów 

przedszkolnych oraz dla niepublicznych przedszkoli 

i innych niepublicznych form wychowania 

przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest 

organ inny niż Gmina Wolbórz, a także ustalenia trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania 

10.03.2017 r. 

1255 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/1255/akt.

pdf 

zmienia zapis w §14 

uchwały  

Nr XXVIII/203/2017 

Rady Miejskiej 

w Wolborzu  

z dn. 26.01.2017 r. 

2. XXVIII/204/2017 26.01.2017 r. 

wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości 

wyższej niż określona w art. 80 ust. 2da ustawy 

o systemie oświaty 

16.02.2017 r. 

 

883 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/883/akt.p

df 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/1509/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/1509/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/1509/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/883/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/883/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/883/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 
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ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

1. XXVIII/203/2017 26.01.2017 r. 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych szkół i znajdujących się w nich oddziałów 

przedszkolnych oraz dla niepublicznych przedszkoli 

i innych niepublicznych form wychowania 

przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest 

organ inny niż Gmina Wolbórz, a także ustalenia trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania 

16.02.2017 r. 

882 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/882/akt.p

df 

uchyla uchwały  

nr VI/32/2015 

z dn. 27.02.2015 r.  

oraz 

nr XXI/139/2016 

z dn.31.05.2016 r. 

2016 rok 

22. XXVII/192/2016 29.12.2016 r. 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym 

przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wolbórz 

10.01.2017 r. 

 

148 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2017/148/akt.p

df 

 

 

21. XXVI/182/2016 17.11.2016 r. 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy 

Wolbórz w 2017 roku 

22.11.2016 r. 

 

4919 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/4919/akt.

pdf 

 

 

20. XXVI/181/2016 17.11.2016 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 22.11.2016 r. 

 

4918 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/4917/akt.

pdf 

 

uchyla uchwałę  

nr XIV/104/2015  

z dn. 30.11.2015 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/882/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/882/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/882/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/148/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/148/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/148/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4919/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4919/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4919/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4917/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4917/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4917/akt.pdf


Lp. 
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19. XXVI/180/2016 17.11.2016 r. 
określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 
22.11.2016 r. 

 

4917 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/4917/akt.

pdf 

 

uchyla uchwałę  

nr XIV/105/2015  

z dn. 30.11.2015 r.  

18. XXVI/176/2016 17.11.2016 r. 

połączenia samorządowych instytucji kultury Miejskiego 

Ośrodka Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w 

Wolborzu oraz Pożarniczego Centrum Historyczno– 

Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu 

08.12.2016 r. 

 

5388 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/5388/akt.

pdf 

 

 

17. XXV/170/2016 28.10.2016 

ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów 

użyteczności publicznej - Sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Goleszach 

Dużych 

18.11.2016 r. 

 

4860 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/4860/akt.

pdf 

 

 

16. XXV/169/2016 28.10.2016 r. 

uchwalenia „Regulaminu korzystania z Sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Stefana 

Żeromskiego w Goleszach Dużych” 

18.11.2016 r. 

 

4859 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/4859/akt.

pdf 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4917/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4917/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4917/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/5388/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/5388/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/5388/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4860/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4860/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4860/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4859/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4859/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4859/akt.pdf
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15. XXV/168/2016 28.10.2016 r. 

uchwalenia "Regulaminu korzystania z Hali Sportowej 

przy Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w 

Wolborzu" 

18.11.2016 r. 

 

4858 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/4858/akt.

pdf 

 

 

14. XXIV/165/2016 30.09.2016 r. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 21.10.2016 r. 

 

4473 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/4473/akt.

pdf 

 

 

13. XXIV/164/2016 30.09.2016 r. opłaty targowej 21.10.2016 r. 

 

4472 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/4472/akt.

pdf 

 

 

12. XXIV/163/2016 30.09.2016 r. opłaty miejscowej 21.10.2016 r. 

 

4471 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/4471/akt.

pdf 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4858/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4858/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4858/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4473/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4473/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4473/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4472/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4472/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4472/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4471/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4471/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4471/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

11. XXIV/161/2016 30.09.2016 r. 

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza 

Wolborza 

21.10.2016 r. 

 

4470 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/4470/akt.

pdf 

 

 

10. XXIV/160/2016 30.09.2016 r. 

ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów 

użyteczności publicznej - Hali Sportowej przy 

Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w 

Wolborzu 

21.10.2016 r. 

 

4469 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/4469/akt.

pdf 

 

uchyla uchwałę  

nr XVII/115/2008  

z dn. 01.02.2008 r. 

9. XXIII/153/2016 25.08.2016 r. 
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę 

Wolbórz 
15.09.2016 r. 

 

3926 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/3926/akt.

pdf 

 

8. XXIII/152/2016 25.08.2016 r. 
zorganizowania wspólnej obsługi szkół i przedszkoli, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Wolbórz 
15.09.2016 r. 

 

3925 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/3925/akt.

pdf 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4470/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4470/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4470/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4469/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4469/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/4469/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/3926/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/3926/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/3926/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/3925/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/3925/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/3925/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

7. XXII/148/2016 29.06.2016 r. 

ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania 

dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do 

wykonywania ratownictwa wodnego 

20.07.2016 r. 

 

3389 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/3389/akt.

pdf 

 

 

6. XXI/140/2016 31.05.2016 r. 

ustalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu 

Miejskiego położonego w Wolborzu przy ulicy Sportowej 

nr 30a” 

21.06.2016 r. 

 

2723 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/2723/akt.

pdf 

 

uchyla uchwałę  

nr XX/136/2016  

z dn. 28.04.2016 r. 

5. XXI/139/2016 31.05.2016 r. 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 

publicznych  

i znajdujących się w nich oddziałów przedszkolnych, dla 

których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina 

Wolbórz oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania 

21.06.2016 r. 

2722 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/2722/akt.

pdf 

uchylony uchwałą  

Nr XXVIII/203/2017 

z dn. 26.01.2017 r. 

4. XX/136/2016 28.04.2016 r. 

ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego 

położonego  

w Wolborzu przy ulicy Sportowej 30a 

19.05.2016 r. 

 

2317 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/2317/akt.

pdf 

 

uchylona uchwałą  

nr XXI/140/2016  

z dn. 31.05.2016 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/3389/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/3389/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/3389/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2723/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2723/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2723/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2722/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2722/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2722/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2317/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2317/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2317/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

3. XX/135/2016 28.04.2016 r. 

przyjęcia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu gminy Wolbórz w 

miejscowości Swolszewice Duże 

19.05.2016 r. 

 

2350 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/2350/akt.

pdf 

 

 

2. XX/134/2016 28.04.2016 r. 
określenia zasad przekazywania sołectwom składników 

mienia komunalnego do korzystania 
19.05.2016 r. 

 

2316 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/2316/akt.

pdf 

 

 

1. XVIII/127/2016 12.02.2016 r. 

określenia zasad i kryteriów rekrutacji do 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Wolbórz 

23.02.2016 r. 

 

854 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/854/akt.p

df 

 

 

2015 rok 

28. XV/110/2015 16.12.2015 r. 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych 

form wychowania przedszkolnego, dla których 

organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina 

Wolbórz oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystywania 

17.12.2015 r. 

5576 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/5576/akt.

pdf 

uchyla uchwałę 

Nr VI/32/2015  

z dn. 27.02.2015 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2350/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2350/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2350/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2316/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2316/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/2316/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/854/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/854/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/854/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5576/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5576/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5576/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

27. XV/109/2015 16.12.2015 r. 

zwolnienia przedsiębiorców od podatku od 

nieruchomości na terenie gminy Wolbórz w ramach 

pomocy de minimis 

17.12.2015 r. 

 

5575 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/5575/akt.

pdf 

 

 

26. XIV/106/2015 30.11.2015 r. 

określenia wzorów formularzy informacji i 

deklaracji podatkowych dotyczących podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

09.12.2015 r. 

 

5066 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/5066/akt.

pdf 

 

 

25. XIV/105/2015 30.11.2015 r. 
określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 
09.12.2015 r. 

 

5065 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/5065/akt.

pdf 

 

Traci moc uchwała  

Nr 

XXXVIII/302/2018 

 

24. XIV/104/2015 30.11.2015 r. 
określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 
09.12.2015 r. 

 

5064 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/5064/akt.

pdf 

 

Traci moc uchwała   

Nr 

XXXVIII/301/2018 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5575/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5575/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5575/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5066/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5066/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5066/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5065/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5065/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5065/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5064/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5064/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5064/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

23. XIV/103/2015 30.11.2015 r. 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze 

Gminy Wolbórz w 2016 roku 

09.12.2015 r. 

 

5063 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/5063/akt.

pdf 

 

22. XIV/101/2015 30.11.2015 r. pomnika przyrody 13.01.2016 r. 

 

148 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2016/148/akt.p

df 

 

 

21. XI/85/2015 31.08.2015 r. 

zmiany uchwały nr XXV/208/2012 Rady Miejskiej 

w Wolborzu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie 

podziału Gminy Wolbórz na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

24.09.2015 r. 

 

3666 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/3666/akt.

pdf 

 

 

20. XI/84/2015 31.08.2015 r. 

zmiany uchwały nr XXII/194/2012 Rady Miejskiej 

w Wolborzu z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podziału Gminy Wolbórz na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

09.10.2015 r. 

 

3844 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/3844/akt.

pdf 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5063/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5063/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/5063/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/148/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/148/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2016/148/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/3666/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/3666/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/3666/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/3844/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/3844/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/3844/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

19. X/78/2015 30.06.2015 r. 

utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach Aresztu 

Śledczego w Piotrkowie Tryb. 

17.07.2015 r. 

 

2901 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/2901/akt.

pdf 

 

 

18. X/72/2015 30.06.2015 r. 

wprowadzenia „Samorządowego programu 

przyznającego uprawnienia członkom rodzin 

wielodzietnych w Gminie Wolbórz – Karta Dużej 

Rodziny” 

10.08.2015 r. 

 

3140 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/3140/akt.

pdf 

 

 

17. X/71/2015 30.06.2015 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu gminy Wolbórz 

w miejscowości Wolbórz dla terenu położonego 

pomiędzy ul. Kitowicza, ul. Świętokrzyską, ul. 

Modrzewskiego, ul. Polną oraz obwodnicą Wolborza 

13.08.2015 r. 

 

3229 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/3229/akt.

pdf 

 

 

16. IX/63/2015 29.05.2015 r. nadania nazwy ulicy 18.06.2015 r. 

 

2467 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/2467/akt.

pdf 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2901/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2901/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2901/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/3140/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/3140/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/3140/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/3229/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/3229/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/3229/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2467/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2467/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2467/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

15. IX/59/2015 29.05.2015 r. 
przyjęcia Regulaminu korzystania z placu zabaw 

w Bogusławicach 
16.07.2015 r. 

 

2854 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/2854/akt.

pdf 

 

 

stwierdzono 

częściową 

nieważność aktu 

 

14. VIII/53/2015 29.04.2015 r. 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Wolbórz 

12.05.2015 r. 

 

2032 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/2032/akt.

pdf 

 

uchyla uchwałę  

Nr XXVIII/238/2013 

z dn. 30.01.2013 r. 

 

13. VIII/52/2015 29.04.2015 r. 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów 

15.05.2015 r. 

 

2113 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/2031/akt.

pdf 

 

 

12. VIII/51/2015 29.04.2015 r. 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
12.05.2015 r. 

 

2031 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/2031/akt.

pdf 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2854/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2854/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2854/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2032/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2032/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2032/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2031/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2031/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2031/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2031/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2031/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2031/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

11. VIII/50/2015 29.04.2015 r. 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki takiej opłaty, w przypadku nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy 

12.05.2015 r. 

 

2030 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/2030/akt.

pdf 

 

 

10. VIII/49/2015 29.04.2015 r. 

ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik 

(worek) oraz ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

12.05.2015 r. 

 

2029 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/2029/akt.

pdf 

 

 

9. VIII/48/2015 29.04.2015 r. 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy 

15.05.2015 r. 

 

2112 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/2112/akt.

pdf 

 

 

8. VIII/47/2015 29.04.2015 r. 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Wolbórz 
15.05.2015 r. 

2111 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/2111/akt.

pdf 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2030/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2030/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2030/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2029/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2029/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2029/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2112/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2112/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2112/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2111/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2111/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/2111/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

7. VII/41/2015 27.03.2015 r. 

zmiany uchwały nr XL/319/2014 Rady Miejskiej 

w Wolborzu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od 

nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia 

09.04.2015 r. 

 

1430 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/1430/akt.

pdf 

 

 

6. VII/40/2015 27.03.2015 r. 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Wolbórz 

22.04.2015 r. 

1700 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/1700/akt.

pdf 

 

5. VI/37/2015 27.02.2015 r. 

zmiany uchwały nr XXVII/228/2012 Rady 

Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki takiej opłaty 

12.03.2015 r. 

 

920 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/920/akt.p

df 

 

 

4. VI/35/2015 27.02.2015 r. 

utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach Aresztu 

Śledczego w Piotrkowie Tryb. 

15.04.2015 r. 

 

1581 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/1581/akt.

pdf 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/1430/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/1430/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/1430/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2015/1430
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/1700/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/1700/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/1700/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/920/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/920/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/920/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/1581/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/1581/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/1581/akt.pdf


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

3. VI/34/2015 27.02.2015 r. 

przyjęcia Regulaminu korzystania 

z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej w Komornikach 

30.03.2015 r. 

 

1240 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/1240/akt.

pdf 

 

 

2. VI/32/2015 27.02.2015 r. 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych 

form wychowania przedszkolnego, dla których 

organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina 

Wolbórz oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystywania 

12.03.2015 r. 

919 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/919/akt.p

df 

uchylona uchwałą  

Nr XV/110/2015 

z dn. 16.12.2015 r. 

1. V/26/2015 29.01.2015 r. 
przyjęcia Regulaminu korzystania z placu zabaw 

przy Szkole Podstawowej w Proszeniu 
17.02.2015 r. 

 

533 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2015/533/akt.p

df 

 

 

2014 rok 

1. IV/18/2014 30.12.2014 r. 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych 

form wychowania przedszkolnego, dla których 

organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina 

Wolbórz oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystywania 

 

12.01.2015 r. 

53 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/

WDU_E/2015/53/akt.pdf 

Stwierdzono 

nieważność aktu 

  

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/1240/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2015/1240/akt.pdf
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