
      Zbiór aktów prawa miejscowego Gminy Wolbórz 

kadencja 2018 - 2023 

 

Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

 XLVI/433/2022 30.06.2022 opłaty targowej 21.07.2022 

4187 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2022/4187/akt.

pdf 

 

 

 XLVI/432/2022 30.06.2022 o zmianie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom 22.07.2022 

4224 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2022/4224/akt.

pdf 

 

 

 XLV/421/2022 31.05.2022 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego 

Proszenie w miejscowości Proszenie, gm. Wolbórz 

11.07.2022 

3908 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2022/3908/akt.

pdf 

 

 

 XLV/420/2022 31.05.2022 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego 

Polichno w miejscowości Polichno, gm. Wolbórz 

11.07.2022 

3907 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2022/3907/akt.

pdf 

 

 

 XLIV/415.2022 27.04.2022 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego 

Psary w miejscowościach Psary Stare, Psary Witowskie, 

Psary Lechawa, gm. Wolbórz 

7.06.2022 

3370 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2022/3370/akt.

pdf 

 

 

 XLIV/414/2022 27.04.2022 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego 

Żarnowica w miejscowościach Żarnowica Duża 

i Żarnowica Mała, gm. Wolbórz 

15.06.2022 

3583 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2022/3583/akt.

pdf 
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Lp. 
Nr uchwały 
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uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 
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Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

 XLIII/411/2022 30.03.2022 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczej straży pożarnej za udział 

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

28.04.2022 

2325 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2022/2325/akt.

pdf 

 

 

 XLIII/409/2022 30.03.2022 
w sprawie zmniejszenia liczby drzew w alei lipowej 

stanowiącej pomnik przyrody 
28.04.2022 

2324 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2022/2324/akt.

pdf 

 

 

 

 XLIII/407/2022 30.03.2022 

o zmianie Uchwały Nr XLIX/366/2018Rady Miejskiej 

w Wolborzu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie 

zaliczenia dróg usytuowanych na terenie Wolborza do 

kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 

28.04.2022 

2322 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2022/2322/akt.

pdf 

 

 

 XLII/405/2022 28.02.2022 

określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Wolbórz oraz określenia zasad korzystania z tego 

przystanku 

21.03.2022 

1517 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2022/1517/akt.

pdf 

 

 

 XLII/399/2022 28.02.2022 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Wolbórz w  2022 roku” 

21.03.2022 

 

1516 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2022/1516/akt.

pdf 

 

Zmiana  

http://dziennik.lod

zkie.eu/GetActPd

f.ashx?year=2022

&book=0&positio

n=2323 

 

 XLII/398/2022 28.02.2022 

o zmianie uchwały nr XX/211/2020 Rady Miejskiej 

w Wolborzu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolbórz 

22.03.2022 

1551 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2022/1551/akt.

pdf 
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 XLI/394/2022 27.01.2022 

ułatwień w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach 

i ustalenia Regulaminu prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników 

16.02.2022 

 

960 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2022/960/akt.p

df 

 

 

2022 

 XL/378/2021 28.12.2021 Uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2022 

 

9.06.2022 

 

 

3432 

http://dziennik.lodzkie.eu

/WDU_E/2022/3432/akt.

pdf 

 

Zmiany: 

http://dziennik.lod

zkie.eu/legalact/2

022/3438 

 

http://dziennik.lod

zkie.eu/legalact/2

022/3443 

 

http://dziennik.lod

zkie.eu/legalact/2

022/3445 

 

http://dziennik.lod

zkie.eu/legalact/2

022/3449 

 

 
 

XL/379/2021 
28.12.2021 

 

o zmianie uchwały w sprawie określenia zwolnień 

w podatkach lokalnych 

14.01.2022 

259 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2022/259/ 

 

zmiana 

XXVI/223/2012 

 XXXIX/376/2021 25.11.2021 

ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe 

1.12.2021 

5918 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/5918/ 
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 XXXIX/369/2021 25.11.2021 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczej straży pożarnej za udział 

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

1.12.2021 

5917 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/5917/ 

 

 

 XXXIX/363/2021 25.11.2021 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby 

dziecięce na terenie gminy Wolbórz 

1.12.2021 

5916 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/5916/ 

 

 

 XXXIX/362/2021 25.11.2021 

przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania 

dotacji celowych ze środków budżetu gminy Wolbórz na 

zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej 

likwidacji ogrzewania węglowego i zastąpienie go 

ekologicznym źródłem ogrzewania 

14.12.2021 

6421 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/6421/ 

 

 

 XXXVIII/357/2021 28.11.2021 
Zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wolbórz  
30.11.2021 

5874 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/5874/ 

 

 

 XXXVIII/352/2021 28.11.2021 
Określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych  
17.11.2021 

5292 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/5292/ 

 

 

 XXXVIII/351/2021 28.10.2021 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  17.11.2021 

5291 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/5291/ 

 

 

 XXXVIII/351/2021 28.10.2021 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy 

Wolbórz w 2022 roku 

17.11.2021 

5290 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/5290/ 

 

 

 XXXVIII/347/2021 28.10.2021 
utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej 

w formie opiekuńczej i połączenia jej z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolborzu 

17.11.2021 

5289 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/5289/ 

 

 

 XXXVIII/346/2021 28.10.2021 

zmieniająca uchwałę Nr XVI/156/2012 Rady Miejskiej 

w Wolborzu z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie nadania 

Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Wolborzu 

17.11.2021 

5288 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/5288/ 
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 XXXVII/341/2021 30.09.2021 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów obejmujących fragment miasta Wolbórz 

położonego w rejonie ul. Borek, obręb geodezyjny 

9 Miasto Wolbórz, gm. Wolbórz 

16.11.2021 

5259 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/5259/ 

 

 

 XXXVII/340/2021 30.09.2021 nadania nazw ulic 21.11.2021 

4802 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/4802/ 

 

 

 XXXVI/334/2021 31.08.2021 
zaliczenia drogi w Polichnie do kategorii dróg gminnych 

oraz ustalenia jej przebiegu 

 

22.09.2021 

4375 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/4375/ 

 

 

 

 XXXVI/335/2021 31.08.2021 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Wolbórz, w roku szkolnym 2021/2022 
22.09.2021 

4376 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/4376/ 

 

 

 

 XXXIV/321/2021 30.06.2021 
przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolbórz  
23.07.2021 

3404 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/3403/ 

 

Traci moc  

IX/110/2019 

 XXXIII/311/2021 27.05.2021 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu gminy Wolbórz na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków 

22.06.2021 

2855 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/2855/ 

 

Zmiana 

XXX/281/2021 

 XXXIII/310/2021 27.05.2021 

określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów 

komunalnych ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie gminy Wolbórz 

22.06.2021 

2854 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/2854/ 
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 XXXIII/309/2021 27.05.2021 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty w przypadku nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy  

31.05.2021 

 

2488 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/2488/ 

 

Traci moc  

XXI/215/2020 

 XXXIII/308/2021 27.05.2021 

zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym  

 

31.05.2021 

2487 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/2487/ 

 

Traci moc  

XXI/216/2020 

 XXXIII/307/2021 27.05.2021 
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości 

dochodów z gospodarstwa domowego  

16.06.2021 

 

2749 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/2749/ 

 

 

 XXXII/303/2021 29.04.2021 ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej  06.05.2021 

2019 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/2019/ 

 

Traci moc 

XXX/285/2021 

 XXX/288/2021 25.02.2021 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby 

dziecięce na terenie gminy Wolbórz 

26.02.2021 

900 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/900/ 

 

 

 XXX/285/2021 25.02.2021 ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
29.03.2021 

 

1409 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/1409/ 

 

Uchylona 

 XXX/283/2021 25.02.2021 

o zmianie uchwały Nr XX/210/2020 Rady Miejskiej 

w Wolborzu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Wolbórz 

23.03.2021 

1300 

 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/1300/ 

 

 XXX/282/2021 25.02.2021 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Wolbórz w  2021 roku” 

29.03.2021 

1411 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/1411/ 
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http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/2019/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/900/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/900/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/1409/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/1409/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/1300/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/1300/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/1411/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/1411/


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

 XXX/281/2021 25.02.2021 

przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy 

Wolbórz na budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

29.03.2021 

 

1413 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/1413/ 

 

Zmiana 

XXXIII/311/2021 

 XXIX/278/2021 28.01.2021 

 

zwolnienia od podatku od nieruchomości 

przedsiębiorców, których płatność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

29.01.2021 
412 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/412/ 

 

2021 

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/1413/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/1413/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/412/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/412/


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

 XXVII/257/2021 29.12.2020 Uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2021 07.07.2021 

3069 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/3069/ 

 

 

Zmiany: 

http://dziennik.lodz

kie.eu/legalact/202

1/3070/ 

http://dziennik.lodz

kie.eu/legalact/202

1/3071/ 

http://dziennik.lodz

kie.eu/legalact/202

1/3542/ 

http://dziennik.lodz

kie.eu/legalact/202

1/3539/ 

http://dziennik.lodz

kie.eu/legalact/202

1/3540/ 

http://dziennik.lodz

kie.eu/legalact/202

1/3541/ 

http://dziennik.lodz

kie.eu/legalact/202

1/3762/ 

http://dziennik.lodz

kie.eu/legalact/202

1/4377/ 

http://dziennik.lodz

kie.eu/legalact/202

1/5025/ 
http://dziennik.lod

zkie.eu/legalact/2

022/259/ 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3069/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3069/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3070/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3070/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3070/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3071/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3071/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3071/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3542/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3542/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3542/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3539/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3539/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3539/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3540/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3540/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3540/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3541/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3541/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3541/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3762/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3762/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3762/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/4377/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/4377/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/4377/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/5025/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/5025/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/5025/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2022/259/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2022/259/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2022/259/


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

 XXVII/265/2020 29.12.2020 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2020 28.01.2021 

394 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/394/ 

 

 

 XXVII/259/2020 29.12.2020 
wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji 

Wolbórz – Północ 
28.01.2021 

393 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/393/ 

 

 

 XXVII/258/2020 29.12.2020 
wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji 

Wolbórz – Południe 
28.01.2021 

392 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2021/392/ 

 

 

 XXVI/251/2020 27.11.2020 

określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Wolbórz oraz określenia zasad korzystania z tego 

przystanku 

18.12.2020 

7088 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/7088/ 

 

 

 XXVI/252/2020 27.11.2020 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby 

dziecięce na terenie gminy Wolbórz 

17.12.2020 

7023 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/7023/ 

 

 

 XXVI/253/2020 27.11.2020 

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 

23.12.2020 

7138 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/7138/ 

 

 

 XXVI/255/2020 27.11.2020 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2020 18.12.2020 

 

7089 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/7089/ 

 

 XXV/237/2020 30.10.2020 
 

pomnika przyrody 
16.11.2020 

 

6113 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/6113/ 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/394/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/394/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/393/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/393/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/392/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/392/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/7088/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/7088/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/7023/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/7023/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/7138/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/7138/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/7089/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/7089/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/6113/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/6113/
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Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 
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 XXV/238/2020 30.10.2020 
 

zniesienia pomnika przyrody  

 

16.11.2020 

 

6114 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/6114/ 

 

 

 XXV/240/2020 30.10.2020 
określenia lokalizacji przystanku komunikacyjnego, 

którego właścicielem jest Gmina Wolbórz oraz określenia 

zasad korzystania z tego przystanku 

16.11.2020 

6115 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/6115/ 

 

 

 XXV/243/2020 30.10.2020 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy 

Wolbórz w 2021 roku 

10.11.2020 

6000 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/6000/ 

 

 

 XXV/244/2020 30.10.2020 
zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania 

16.11.2020 

6118 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/6118/ 

 

 

 XXV/247/2020 30.10.2020 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2020 16.11.2020 

61111 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/6111/ 

 

 

 XXIV/235/2020 17.09.2020 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2020 07.10.2020 

5334 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/5334 

 

 

 XXIII/227/2020 21.08.2020 

 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Wolbórz, w roku szkolnym 2020/2021 

 

09.09.2020 

 

4936 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/4936/ 

 

 

 XXIII/230/2020 21.08.2020 
 

zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2020 

 

09.09.2020 

 

4937 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/4937/ 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/6114/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/6114/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/6115/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/6115/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/6000/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/6000/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/6118/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/6118/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/6111/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/6111/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/5334
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/5334
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/4936/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/4936/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/4937/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/4937/
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Nr uchwały 
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uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 
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 XXII/228/2020 03.07.2020 
 

zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2020 

 

22.07.2020 

 

4261 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/4261/ 

 

 

 XXI/216/2020 10.06.2020 

 

zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym 

 

15.06.2020 

3307 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/3307/ 

 

Uchylona 

 XXI/215/2020 10.06.2020 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 

takiej opłaty w przypadku nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy 

15.06.2020 

3306 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/3306/ 

 

Uchylona 

 XXI/218/2020 10.06.2020 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2020 02.07.2020 

3344 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/3844/ 

 

 

 XXI/210/2020 28.05.2020 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Wolbórz 
23.06.2020 

3601 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/3601/ 

 

 

 XX/211/2020 28.05.2020 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Wolbórz 

17.06.2020 

3448 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/3448/ 

 

 

 XX/214/2020 28.05.2020 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2020 02.07.2020 

3838 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/3838/ 

 

 

 XIX/196/2020 23.04.2020 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Wolbórz 
13.05.2020 

2778 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/2778/ 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/4261/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/4261/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3307/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3307/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3306/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3306/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3844/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3844/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3601/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3601/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3448/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3448/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3838/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3838/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2778/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2778/
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 XIX/197/2020 23.04.2020 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów 

13.05.2020 

2779 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/2779/ 

 

 

 XIX/198/2020 23.04.2020 nadania nazw ulic 13.05.2020 

2780 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/2780/ 

 

 

 XIX/199/2020 23.04.2020 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
13.05.2020 

2781 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/2781/ 

 

 

 XIX/200/2020 23.04.2020 
zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza 

Wolborza 
25.05.2020 

2904 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/2904/ 

 

 

 XIX/201/2020 23.04.2020 
zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza 

Wolborza 
25.05.2020 

2903 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/2903/ 

 

 

 XIX/202/2020 23.04.2020 

zwolnienia od podatku od nieruchomości 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

(rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2) 

24.04.2020 

2510 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/2510/ 

 

 

 XIX/203/2020 23.04.2020 

przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 (rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2) 

27.04.2020 

2534 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/2534/ 

 

 

 XIX/206/2020 23.04.2020 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Wolbórz 

15.05.2020 

2839 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/2839/ 

 

Uchylona  

Uchwała nr 

XX/211/2020 z 

dnia 28 maja 

2020  

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2779/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2779/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2780/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2780/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2781/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2781/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2904/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2904/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2903/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2903/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2510/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2510/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2534/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2534/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2839/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2839/
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 XIX/208/2020 23.04.2020 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2020 02.07.2020 

3841 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/3841/ 

 

 

 XVIII/192/2020 27.02.2020 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Wolbórz w  2020 roku" 

26.03.2020 

2005 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/2005/ 

 

 

 XVIII/193/2020 27.02.2020 

ustalenia wysokości opłaty za odprowadzanie wód 

opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub 

zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do 

odprowadzenia opadów atmosferycznych 

26.03.2020 

2006 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/2006/ 

 

 

 XVIII/195/2020 27.02.2020 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2020 23.06.2020 

3597 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/3579/ 

 

 

 XVII/187/2020 30.01.2020 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego, na cele niezwiązane z budową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg 

26.02.2020 

1361 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/1361/ 

 

 

 XVII/191/2020 30.01.2020 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2020 23.06.2020 

3572 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/3572/ 

 

 

2020 

 XVI/185/2019 30.12.2019 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2019 31.01.2020 

759 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/759/ 

 

 

 XVI/174/2019 30.12.2019 

określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 

23.01.2020 

613 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/613/ 

 

 

 XVI/173/2019 30.12.2019 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Wolbórz, w roku szkolnym 2019/2020 
20.01.2020 

509 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/509/ 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3841/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3841/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2005/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2005/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2006/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/2006/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3579/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3579/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/1361/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/1361/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3572/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3572/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/759/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/759/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/613/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/613/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/509/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/509/


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 
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Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

 XVI/169/2019 30.12.2019 uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2020 rok 23.06.2020 

3569 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/3569/ 

 

 

 XV/167/2019 28.11.2019 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2019 23.01.2020 

602 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/602/ 

 

 

 XV/164/2019 28.11.2019 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby 

dziecięce na terenie gminy Wolbórz 

16,12,2019 

7131 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/7131/ 

 

 

 XV/163/2019 28.11.2019 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę 

Wolbórz 

09.12.2019 

6648 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/6648/ 

 

 

 XV/162/2019 28.11.2019 użytków ekologicznych na terenie gminy Wolbórz 23.01.2020 

601 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2020/601/ 

 

 

 XV/161/2019 28.11.2019 nadania nazw ulicy 16.12.2019 

7130 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/7130/ 

 

 

 XV/158/2019 28.11.2019 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób 

bezdomnych 

16.12.2019 

7129 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/7129/ 

 

 

 XV/157/2019 28.11.2019 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu 

ich pobierania 

16.12.2019 

7128 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/7128/ 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/3569/
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http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2020/601/
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 XIV/153/2019 30.10.2019 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2019 03.12.2019 

6420 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/6420/ 

 

 

 XIV/149/2019 30.10.2019 

ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy 

lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe 

03.12.2019 

6419 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/6419/ 

 

 

 XIV/148/2019 30.10.2019 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy 

Wolbórz w 2020 roku 

25.11.2019 

6206 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/6206/ 

 

 

 XIV/147/2019 30.10.2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 
25.11.2019 

6205 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/6205/ 

 

Zmiana uchwały 

II/20/2018 

 XIII/146/2019 30.09.2019 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2019 29.10.2019 

 

5813 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/5813/ 

 

 

 XIII/140/2019 30.09.2019 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonym 

przez Gminę Wolbórz 

24.10.2019 

5718 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/5718/ 

 

 

 XIII/137/2019 30.09.2019 
wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 

energetycznego 
24.10.2019 

 

5717 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/5717/ 

 

 

 XIII/136/2021 30.09.2019 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę 

Wolbórz 

28.10.2019 

5769 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/5769/ 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/6420/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/6420/
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 XII/135/2019 30.08.2019 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2019 11.10.2019 

5442 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/5442/ 

 

 

 XII/133/2019 30.08.2019 
wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 

energetycznego 
20.09.2019 

5148 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/5148/ 

 

Uchylona 

 XII132/2019 30.08.2019 

zmieniająca uchwałę Nr XL/285/2017 Rady Miejskiej 

w Wolborzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego w Wolborzu przy ul. Sportowej 

32a 

24.09.2019 

5197 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/5197/ 

 

 

 XI/130/2019 06.08.2019 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2019 27.08.2019 

4743 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/4743/ 

 

 

 XI/127/2019 06.08.2019 

zmieniająca uchwałę Nr IX/107/2019 Rady Miejskiej 

w Wolborzu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbórz 

27.08.2019 

4742 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/4742/ 

 

 

 X/125/2019 27.06.2019 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2019 12.08.2019 

4452 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/4452/ 

 

 

 X/123/2019 27.06.2019 pomników przyrody 09.08.2019 

4423 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/4423/ 

 

 

 X/120/2019 27.06.2019 

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Lubiaszowie 

Nowym” 

01.07.2019 

3704 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/3704/ 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/5442/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/5442/
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http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/4742/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/4452/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/4452/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/4423/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/4423/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/3704/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/3704/


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

 X/119/2019 27.06.2019 
przyjęcia zasad finansowania zadań przy realizacji 

programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Wolbórz na lata 2011-2032 

09.08.2019 

4439 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/4439/ 

 

 

 IX/114/2019 31.05.2019 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2019 08.07.2019 

3874 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/3874/ 

 

 

 IX/112/2019 31.05.2019 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 

takiej opłaty, w przypadku nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy 

11.06.2019 

3326 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/3326/ 

 

Uchylona 

 IX/111/2019 31.05.2019 

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 

11.06.2019 

3325 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/3325/ 

 

Uchylona  

 IX/110/2019 31.05.2019 
przyjęcia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków w Gminie Wolbórz 
03.07.2019 

3779 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/3779/ 

 

Uchylona 

 IX/107/2019 31.05.2019 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbórz 
11.06.2019 

3324 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/3324/ 

 

 

 IX/106/2019 31.05.2019 
„Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Wolbórz na lata 2019 – 

2024” 

08.07.2019 

 

3873 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/3873/ 

 

 

 IX/105/2019 31.05.2019 
dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina 

Wolbórz nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu 

01.07.2019 

3703 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/3703/ 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/4439/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/4439/
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 IX/104/2019 31.05.2019 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wolbórz oraz określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 

dnia 1 września 2019 roku 

01.07.2019 

3702 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/3702/ 

 

 

 VIII/103/2019 30.04.2019 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2019 27.05.2019 

3157 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/3157/ 

 

 

 VIII/101/2019 30.04.2019 
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów 

i akcji w spółkach prawa handlowego 

 

28.05.2019 

3164 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/3164/ 

 

 

 VIII/97/2019 30.04.2019 
zaliczenia odcinka ul. Sobieskiego w Wolborzu do 

kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 
06.06.2019 

3282 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/3282/ 

 

 

 VII/94/2019 17.04.2019 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2019 17.05.2019 

3001 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/3001/ 

 

 

 VI/92/2019 28.03.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Żywocin 18.04.2019 

2358 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2358/ 

 

 

 VI/91/2019 28.03.2019 
wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Żarnowica 

Duża  
18.04.2019 

2357 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2357/ 

 

 

 
VI/90/2019 

 

28.03.2019 

 

wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Wolbórz  

 
18.04.2019 

2356 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2356/ 

 

 

 VI/89/2019 28.03.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Świątniki 18.04.2019 

2355 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2355/ 
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 VI/88/2019 28.03.2019 
wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Swolszewice 

Duże 
18.04.2019 

2354 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2354/ 

 

 

 
VI/87/2019 

 

28.03.2019 

 

wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Studzianki 

 

18.04.2019 

 

2353 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2353/ 

 

 

 

 VI/86/2019 28.03.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Stanisławów 18.04.2019 

 

2352 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2352/ 

 

 

 VI/85/2019 28.03.2019 
wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Psary 

Witowskie 
18.04.2019 

2351 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2351/ 

 

 

 

 VI/84/2019 28.03.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Psary Stare 18.04.2019 

2350 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2350/ 

 

 

 

 VI/83/2019 28.03.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Psary-Lechawa 18.04.2019 

2349 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2349/ 

 

 

 VI/82/2019 28.03.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Proszenie 18.04.2019 

2348 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2348/ 

 

 

 VI/81/2019 28.03.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Polichno 18.04.2019 

2347 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2347/ 
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 VI/80/2019 28.03.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Młynary 18.04.2019 

2346 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2346/ 

 

 

 VI/79/2019 28.03.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Młoszów 18.04.2019 

2345 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2345/ 

 

 

 VI/78/2019 28.03.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Lubiatów 18.04.2019 

2344 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2344/ 

 

 

 VI/77/2019 28.03.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Lubiaszów 18.04.2019 

2343 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2343/ 

 

 

 VI/76/2019 28.03.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kuznocin 18.04.2019 

2342 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2342/ 

 

 

 VI/75/2019 28.03.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Komorniki 18.04.2019 

2341 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2341/ 

 

 

 VI/74/2019 28.03.2019 wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kaleń 18.04.2019 

2340 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2340/ 

 

 

 VI/73/2019 28.03.2019 
wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Golesze Duże 

 
18.04.2019 

2339 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2339/ 

 

 

 VI/72/2019 28.03.2019 
wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Brudaki 

 
18.04.2019 

2338 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2338/ 
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 VI/71/2019 28.03.2019 
wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Bogusławice 

 
18.04.2019 

2337 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2337/ 

 

 

 VI/69/2019 28.03.2019 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2019 24.05.2019 

3141 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/3141/ 

 

 

 VI/67/2019 28.03.2019 

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 

18.04.2019 

2336 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/2336/ 

 

 

 V/64/2019 28.02.2019 

przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania 

dotacji celowych ze środków budżetu gminy Wolbórz na 

zadania służące ochronie powietrza polegające na 

wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem 

sprawności energetycznej oraz wyższych efektów 

ekologicznych, planowane do realizacji na terenie gminy 

Wolbórz 

21.03.2019 

1718 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/1718/ 

 

 

 V/62/2019 28.02.2019 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2019 21.03.2019 

1717 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/1717/ 

 

 

 V/60/2019 28.02.2019 

ustalenia na rok 2019 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 

21.03.2019 

1716 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/1716/ 

 

 

 V/59/2019 28.02.2019 

zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego 

21.03.2019 

1715 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/1715/ 

 

 

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/2337/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/2337/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/3141/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/3141/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/2336/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/2336/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/1718/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/1718/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/1717/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/1717/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/1716/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/1716/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/1715/
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/1715/


Lp. 
Nr uchwały 

 

Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

Data 

ogłoszenia 

Poz. Dz. U. 

Województwa Łódzkiego 
Uwagi 

 V/58/2019 28.02.2019 

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 

15.03.2019 

1478 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/1478/ 

 

 

 V/55/2019 28.02.2019 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Wolbórz w  2019 roku” 

21.03.2019 

1714 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/1714/ 

 

 

 IV/54/2019 30.01.2019 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2019 20.02.2019 

1004 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/1004/ 

 

 

 IV/48/2019 30.01.2019 ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 20.02.2019 

 

1003 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/1003/ 

 

 

 IV/43/2019 30.01.2019 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku dla dzieci uczęszczających 

do przedszkola, uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i szkół 

ponadgimnazjalnych 

20.02.2019 

1002 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/1002/ 

 

 

2019 

 III/32/2018 21.12.2018 uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2019 rok 18.02.2019 

900 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/900/ 
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 III/30/2018 21.12.2018 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2018 11.01.2019 

220 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/220/ 

 

 

 III/28/2018 21.12.2018 

zmieniająca uchwałę Nr XL/280/2017 Rady Miejskiej 

w Wolborzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 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 

11.01.2019 

219 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2019/219/ 

 

 

 III/27/2018 21.12.2018 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku 

lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

domu" na lata 2019-2023 

31.12.2018 

7060 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2018/7060/ 

 

 

 III/26/2018 21.12.2018 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023 

31.12.2018 

7059 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2018/7059/ 

 

 

 II/23/2018 28.11.2018 zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2018 19.12.2018 

6886 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2018/6886/ 

 

 

 II/21/2018 28.11.2018 nadania nazw ulic 19.12.2018 

6885 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2018/6885/ 

 

 

 II/17/2018 28.11.2018 

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 

19.12.2018 

6884 

http://dziennik.lodzkie.eu

/legalact/2018/6884/ 

 

 

Kadencja 2018-2023 
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