
PRAWO MIEJSCOWE  

KADENCJA 2018-2023 

LP. Nr Uchwały 

Rady Gminy Lelów 
z dnia 

Uchwała w sprawie  Ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowy 

Województwa Śląskiego 

1 Uchwała nr II/6/2018  

Rady Gminy Lelów  

z dnia 28 listopada 2018 r.  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 

będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 7759  

z dnia  10 grudnia 2018   

2 Uchwała nr II/7/2018 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

w sprawie stawek określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2019 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 7760 

z dnia 10 grudnia 2018  

3 Uchwała nr II/8/2018 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 7761 

z dnia 10 grudnia 2018 

4 Uchwała nr II/9/2018 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 7762 

z dnia 10 grudnia 2018 

5 Uchwała nr II/10/2018 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 7763 

z dnia 10 grudnia 2018 

6 Uchwała nr II/11/2018 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 7765 

z dnia 10 grudnia 2018 

7 Uchwała nr II/13/2018 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gminy Lelów  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 7765 

z dnia 10 grudnia 2018 

8 Uchwała nr III/15/2018 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zmieniająca Statut Gminy Lelów  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 411 

z dnia 14 stycznia 2019 

9 Uchwała nr III/19/2018 

Rady Gminy Lelów 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Biała Wielka Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 412 
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z dnia 28 grudnia 2018 r. z dnia 14 stycznia 2019 

10 Uchwała nr III/20/2018 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

udzielania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 413 

z dnia 14 stycznia 2019 

11 Uchwała nr III/21/2018 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

poniesionych przez gminę w związku z realizacją Uchwały Rady 

Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 414 

z dnia 14 stycznia 2019 

12 Uchwała nr III/24/2018 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lelów za udział w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub Gminę  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 415 

z dnia 14 stycznia 2019 

13 Uchwała nr III/25/2018 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze 

gminy Lelów  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 416 

z dnia 14 stycznia 2019 

14 Uchwała nr III/26/2018 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 417 

z dnia 14 stycznia 2019 

15 Uchwała nr III/27/2018 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 418 

z dnia 14 stycznia 2019 

16 Uchwała nr III/29/2018 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 rok  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 419 

z dnia 14 stycznia 2019 

17 Uchwała nr IV/32/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 7 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i  rozliczania 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 

i  wykorzystania dotacji udzielanych z  budżetu Gminy Lelów dla 

publicznych i  niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w  szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 1463 

z dnia 19 lutego 2019  
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przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne 

nie  będące jednostkami samorządu terytorialnego 

 Uchwała nr V/38/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i 

podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów podatkowych 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 1580 

z dnia 25 lutego 2019 

 Uchwała nr V/39/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 

rok  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 1581 

z dnia 25 lutego 2019 

 Uchwała nr VI/40/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 2913 

z dnia 8 kwietnia 2019 

 Uchwała nr VI/42/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Lelów 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 2914 

z dnia 8 kwietnia 2019 

 Uchwała nr VI/45/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 2915 

z dnia 8 kwietnia 2019 

 Uchwała nr VII/47/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 6562 

z dnia 8 maja 2019 

 Uchwała nr VII/48/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na obszarze gminy Lelów 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 6563 

z dnia 8 maja 2019 

 Uchwała nr VII/49/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy 

Lelów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej 

rozliczania 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 3564 

z dnia 8 maja 2019 

 Uchwała nr VII/51/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 3565 

z dnia 8 maja 2019 
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 Uchwała nr VIII/54/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z 

grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 4175 

z dnia 5 czerwca 2019 

 Uchwała nr VIII/58/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze 

Gminy Lelów 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 4176 

z dnia 5 czerwca 2019 

 Uchwała nr VIII/59/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych mających siedzibę na 

obszarze Gminy Lelów 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 4177 

z dnia 5 czerwca 2019 

 Uchwała nr VIII/60/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 4178 

z dnia 5 czerwca 2019 

 Uchwała nr VIII/62/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Podlesie Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 7179 

z dnia 5 czerwca 2019 

 Uchwała nr IX/66/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 30 maja 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie gminy Lelów oraz warunków i zasad korzystania z nich  
 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 5012 

z dnia 5 lipca 2019 

 Uchwała nr IX/72/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 5014 

z dnia 5 lipca 2019 

 Uchwała nr IX/70/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 30 maja 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 

rok 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 5013 

z dnia 5 lipca 2019 

 Uchwała nr X/75/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 29 lipca 2019 r. 

uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie gminy Lelów oraz warunków i zasad korzystania 

z nich 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 5493 

z dnia 6 sierpnia 2019 

 Uchwała nr X/78/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 29 lipca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie gminy Lelów oraz warunków i zasad korzystania z nich 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 5494 

z dnia 6 sierpnia 2019 
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Uchwała nr X/79/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 29 lipca 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 5495 

z dnia 6 sierpnia 2019 

 Uchwała nr XI/82/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 26 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, 

podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz powołania inkasentów 

podatkowych 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 6629 

z dnia 4 października 2019 

 Uchwała nr XI/87/2019 

Rady Gminy Lelów 

z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz.  6631 

z dnia 4 października 2019 
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