
1991-1994

nr z dnia w sprawie publikacja
rozstrzygnięcia 

nadzoru
zmiana obowiązywanie

1 I/2/91 20.05.1991 Statutu Gminy Bojszowy  -  -  - 
utrata mocy: XIX/88/96, 

VIII/49/99

2 V/17/91 30.08.1991 nadania nazwy ulicy Słonecznej  -  -  -  - 

3 VI/33/91 14.09.1991
ustalenia składów Obwodowych Komisji 
Wyborczych w Bojszowach

rozplakatowanie  -  -  - 

4 VII/37/91 09.10.1991 zmiany w Statucie Gminy Bojszowy tablice ogłoszeń  -  - 
I/2/91 utraciła moc - 
XIX/88/96, VIII/49/99

5 VIII/39/91 22.11.1991
zmian w Statucie Gminy Bojszowy 
uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr 
I/2/91 z dnia 20 maja 1991r.

tablice ogłoszeń  -  - 
I/2/91 utraciła moc - 
XIX/88/96, VIII/49/99

6 VIII/43/91 22.11.1991
opłat adiacenckich wnoszonych na rzecz 
gminy

tablice ogłoszeń  - zmiana: XI/59/95  - 

7 VIII/46/91 22.11.1991 utworzenia Urzędu Stanu Cywilnego tablice ogłoszeń  -  -  - 

8 X/52/92 29.01.1992
ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, podatku od posiadania 
psów oraz opłat targowych i 

rozplakatowanie  - 
zmiana: 

XVII/77/92
utrata mocy XX/87/93

9 XI/57/92 11.03.1992
wywozu nieczystości stałych na terenie 
Gminy Bojszowy

tablice ogłoszeń  -  - utrata mocy VI/30/94

10 XII/60/92 31.03.1992 ulg w podatku od środków transportu tablice ogłoszeń  -  - utrata mocy XX/86/93

11 XII/61/92 31.03.1992 zwolnienia z podatku leśnego tablice ogłoszeń  -  - utrata mocy XXI/100/93

12 XV/71/92 16.07.1992
zatwierdzenia regulaminu "Gminnego 
Parku Dworskiego"

tablice ogłoszeń  - 
zmiana 

XXXV/146/97
 - 

PRAWO MIEJSCOWE 
obowiązujące w Gminie Bojszowy



13 XVII/77/92 29.09.1992 zmiany uchwały Rady Gminy nr X/52/92  -  -  - utrata mocy XX/87/93

14 XX/86/93 16.02.1993
ulg i obniżenia stawek podatku od 
środków transportowych

tablice ogłoszeń  -  - utrata mocy XXX/137/93

15 XX/87/93 16.02.1993

ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, podatku od posiadania 
psów oraz opłat targowych i 
administracyjnych oraz sposobu ich 
poboru

tablice ogłoszeń  -  - utrata mocy XXX/136/93

16 XXI/96/93 31.03.1993

wprowadzenia odpłatności za korzystanie 
na cele reklamy z gminnych budynków, 
obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz gruntów komunalnych

tablice ogłoszeń  -  -  - 

17 XXI/100/93 31.03.1993 zwolnienia z podatku leśnego tablice ogłoszeń  -  - dotyczy roku 1993

18 XXII/104/93 27.05.1993
zatwierdzenia miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bojszowy

Dz. U.Śl. Nr 6 poz. 
31

 -  - 
utrata mocy 

XXXVIII/213/2002

19 XXII/106/93 27.05.1993
zmian w Statucie Gminy Bojszowy i 
przyjęcia jednolitego tekstu Statutu

tablice ogłoszeń  - 
zmiana VII/36/94, 

III/15/94
utrata mocy: XIX/88/96, 

VIII/49/99

20 XXIII/113/93 30.06.1993
określenia zasad nabycia, zbycia i 
obciążania nieruchomości gruntowych 
oraz ich wydzierżawiania lub najmu

tablice ogłoszeń  -  - utrata mocy XXIX/119/96

21 XXIII/117/93 30.06.1993
ustalenia granic i numerów obwodów oraz 
siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych  
w gminie Bojszowy

rozplakatowanie  -  -  - 

22 XXIV/120/93 10.09.1993

ustalenia dla terenu gminy liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych o 
zawartości powyżej 4,5 % alkoholu z 
wyjątkiem piwa przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży

tablice ogłoszeń  -  - utrata mocy XXXI/130/97



23 XXX/136/93 29.12.1993

ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, podatku od posiadania 
psów, opłat targowych i administracyjnych 
oraz sposobu ich poboru

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy VII/42/94

24 XXX/137/93 29.12.1993
ulg i obniżenia stawek w podatku od 
środków transportowych

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy VII/41/94

25 XXXI/142/94 14.02.1994
nadania herbu paradnego gminie 
Bojszowy

tablice ogłoszeń  -  -  - 

26 XXXII/143/94 30.03.1994 zwolnienia z podatku leśnego tablice ogłoszeń  -  - dotyczy roku 1994

27 XXXII/145/94 30.03.1994

okreslenia trybu i szczegółowych 
warunków zwolnienia użytków rolnych od 
podatku rolnego, na których zaprzestano 
produkcji rolnej

prasa lokalna  -  - utrata mocy II/10/2002



1994-1998

nr z dnia w sprawie publikacja
rozstrzygnięcia 

nadzoru
zmiana obowiązywanie

1 III/15/94 31.08.1994 zmian w Statucie Gminy Bojszowy tablice ogłoszeń  -  - 
utrata mocy XIX/88/96, 

VIII/49/99,

2 VI/30/94 18.11.1994
przyjęcia Gminnego Programu 
Gospodarki Odpadami Stałymi

tablice ogłoszeń  -  - uchylona: XXXV/143/97

3 VI/34/94 18.11.1994

miejscowego planu szczegółowego 
zagospodarowania przestrzennego 
osiedla "Olszynki" w Bojszowach i osiedla 
"Przylesie" w Świerczyńcu

Dz. U.W. Śl. Nr 15    
poz.152 

 -  -  - 

4 VII/36/94 28.12.1994 zmiany w Statucie Gminy Bojszowy tablice ogłoszeń  - zmiana: XI/60/95
utrata mocy XIX/88/96, 

VIII/49/99,

5 VII/41/94 28.12.1994
ulg i obniżenia stawek w podatku od 
środków transportowych

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy XVII/83/95

6 VII/42/94 28.12.1994

ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, podatku od posiadania 
psów, opłat targowych i administracyjnych 
oraz sposobu ich poboru

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy XVII/82/95

7 VIII/49/95 08.02.1995 ustalenia stawki czynszu regulowanego
prasa lokalna i 

tablice ogłoszeń
 -  -  - 

8 IX/52/95 29.03.1995
ustalenia wykazu czynności urzędowych, 
za które pobierane są opłaty 
administracyjne

tablice ogłoszeń  - zmiana XI/56/95  - 

9 XI/56/95 20.06.1995

zmiany uchwały nr IX/52/95  Rady Gminy 
Bojszowy z dnia 29 marca 1995r. 
dotyczącej ustalenia wykazu czynności 
urzędowych, za które pobierane są opłaty 
administracyjne

tablice ogłoszeń  -  - uchylona: XLVI/192/98

10 XI/58/95 20.06.1995

zmiany statutu Gminy Bojszowy, którego 
tekst jednolity został przyjęty uchwałą 
Rady Gminy Nr XXII/106/93 z dnia 27 
maja 1993r. z późn. zmianami

tablice ogłoszeń  -  - 
utrata mocy XIX/88/96, 

VIII/49/99,

11 XI/59/95 20.06.1995
zmiany uchwały nr VIII/43/91 z dnia 22 
listopada 1991r. dotyczącej opłat 
adiacenckich wnoszonych na rzecz gminy

tablice ogłoszeń  -  -  - 



12 XVII/82/95 20.12.1995

ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomosci, podatku od posiadania 
psów, opłat targowych i administracyjnych 
oraz sposobu ich poboru

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy XXX/121/96

13 XVII/83/95 20.12.1995
ulg i obniżenia stawek w podatku od 
środków transportowych

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy XXX/122/96

14 XVII/84/95 20.12.1995 zwolnienia z podatku leśnego tablice ogłoszeń  -  - dotyczy roku 1996

15 XIX/88/96 21.02.1996 Statut Gminy Bojszowy
Dz. U.W. Śl. Nr28 
poz.158, tablice 

ogłoszeń
 - 

zmiana 
XLII/174/98

utrata mocy VIII/49/99, 

16 XX/92/96 27.03.1996
wysokości opłat za wodę i odprowadzanie 
ścieków

tablice ogłoszeń  -  -  - 

17 XXIII/98/96 29.05.1996
zmian w Statucie Gminnego Ośrodka 
Rozwoju w Bojszowach

tablice ogłoszeń  -  - utrata mocy: XLII/172/98

18 XXIX/119/96 27.11.1996
określenia zasad nabycia, zbycia i 
obciążenia nieruchomości gruntowych 
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu

tablice ogłoszeń  - 
zmiana 

XLVI/196/98
utrata mocy XII/58/2003, 

19 XXX/121/96 19.12.1996

ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, podatku od posiadania 
psów, opłat targowych i administracyjnych 
oraz sposobu ich poboru

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy XLI/159/97

20 XXX/122/96 19.12.1996
ustalenia ulg i obniżenia stawek w 
podatku od środków transportowych

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy XLI/160/97

21 XXXI/130/97 05.02.1997

liczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za 
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych i warunków 
sprzedaży tych napojów

tablice ogłoszeń  -  zmiana III/17/98  - 



22 XXX/143/97 26.06.1997
ustalenia szczegółowych zasad 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Bojszowy

miejsca publiczne i 
dostarczenie do 
każdej posesji

 -  - utrata mocy XLIII/233/2006

23 XXXV/146/97 26.06.1997

zmiany załącznika do uchwały Rady 
Gminy nr XV/71/92 z dnia 16 lipca 1992r. 
O zatwierdzeniu regulaminu "Gminnego 
Parku Dworskiego"

 -  -  -  - 

24 XXXVI/147/97 30.07.1997
ustalenia granic i numerów obwodów oraz 
siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych  
w gminie Bojszowy

rozplakatowanie  -  -  - 

25 XLI/159/97 29.12.1997

ustalenia wysokości stawek; podatku od 
nieruchomosci, podatku od posiadania 
psów, opłat targowych i administracyjnych 
oraz sposobu ich poboru

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy IV/19/98

26 XLI/160/97 29.12.1997
ustalenia stawek oraz ulg w podatku od 
środków transportowych

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy IV/20/98

27 XLII/174/98 18.02.1998
zmiany w Statucie Gminy Bojszowy 
przyjętym uchwałą Rady Gminy Nr 
XIX/88/96 z dnia 21 lutego 1996r.

Dz. U.W. Śl. Nr  8  
poz.88 

 -  - 
XIX/88/96 utraciła moc - 

VIII/49/99

28 XLII/176/98 18.02.1998 poboru opłaty targowej tablice ogłoszeń  -  -  - 

29 XLV/185/98 27.05.1998
przekształcenia Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej

tablice ogłoszeń  -  -  - 

30 XLVI/193/98 17.06.1998

zasad i trybu umarzania wierzytelności 
jednostek organizacyjnych gminy z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie 
stosuje się przepisów uatawy z dnia 27 
sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa 
oraz udzielania innych ulg w spłacie tych 
należności oraz wskazania 
upoważnionych do tego organów

tablice ogłoszeń  -  - utrata mocy X/52/99

31 XLVI/196/98 17.06.1998

zmiany uchwały Nr XXIX/119/96 Rady 
Gminy z dnia 27 listopada 1996r. o 
określeniu zasad nabycia, zbycia i 
obciążenia nieruchomości gruntowych 
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu

tablice ogłoszeń  - 
zmiana 

XVIII/109/2000
utrata mocy XII/58/2003



1998-2002

nr z dnia w sprawie publikacja
rozstrzygnięcia 

nadzoru
zmiana obowiązywanie

1 III/17/98 25.11.1998

zmiany uchwały Nr XXXI/130/97 z dnia 5 
lutego 1997r. w sprawie liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży

tablice ogłoszeń  -  - 
utrata mocy 

XXXII/165/2001

2 IV/19/98 29.12.1998

ustalenia wysokości stawek: podatku od 
nieruchomości, podatku od posiadania 
psów, opłat targowych i administracyjnych 
oraz sposobu ich poboru

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy XIII/70/99

3 IV/20/98 29.12.1998
ustalenia stawek oraz ulg w podatku od 
środków transportowych

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy XIII/71/99

4 V/24/99 24.02.1999
wysokości opłat za wodę i odprowadzania 
ścieków

tablice ogłoszeń  - 
zmiana XIII/75/99, 

XVI/100/2000
utrata mocy 

XXIII/131/2000, 

5 V/26/99 24.02.1999
nadania nazwy alejom pieszym w 
Bojszowach i Bojszowach Nowych

tablice ogłoszeń  -  -  - 

6 V/31/99 24.02.1999
ustalenia planu sieci publicznych 
gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr  21 
poz. 529 

 -  -  - 

7 V/32/99 24.02.1999
ustalenia granicy obwodu Gminnego 
Gimnazjum w Bojszowach ul. Jana 19a

Dz. U.W. Śl. Nr  21 
poz. 530 

 -  -  - 

8 V/33/99 24.02.1999
ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr  21 
poz. 531 

 -  - 
utrata mocy 

XXXVII/203/2006

9 V/35/99 24.02.1999

ustalenia granicy obwodu publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Wilhelma 
Gawlikowicza w Bojszowach ul. Jana 19 
oraz Filii w Jedlinie ul. Świętojańska 1

Dz. U.W. Śl. Nr  21 
poz. 532 

 -  - 
utrata mocy 

XXXVII/203/2006

10 V/37/99 24.02.1999
ustalenia granic obwodu publicznej Szkoły 
Podstawowej w Świerczyńcu ul. Sierpowa 
17 

Dz. U.W. Śl. Nr  21 
poz. 533 

 -  - 
utrata mocy 

XXXVII/203/2006

11 V/39/99 24.02.1999
ustalenia granic obwodu publicznej Szkoły 
Podstawowej w Międzyrzeczu ul. Żubrów 
15

Dz. U.W. Śl. Nr  21 
poz. 534 

 -  - 
utrata mocy 

XXXVII/203/2006



12 V/40/99 24.02.1999
ustalenia planu sieci publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Bojszowy

tablice ogłoszeń  -  - utrata mocy X/39/2011

13 VIII/48/99 09.06.1999

zmian w statucie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
pn. "Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Bojszowach" i przyjęcia jego jednolitego 
tekstu

 -  - 
XXIV/136/2001 
(tekst jednolity)

 - 

14 VIII/49/99 09.06.1999 Statut Gminy Bojszowy
Dz. U.W. Śl. Nr37 

poz.1080
 - 

zmiana: 
XXIV/183/2001

utrata mocy XIV/84/2003

15 VIII/50/99 09.06.1999
zasad ustalania wysokości czynszu 
regulowanego

tablice ogłoszeń  -  -  - 

16 X/52/99 01.09.1999

szczegółowych zasad i trybu umarzania 
wierzytelności jednostek organizacyjnych 
gminy z tytułu należności pieniężnych, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy - 
Ordynacja podatkowa oraz udzielania 
innych ulg w spłacie tych należności oraz 
wskazania upoważnionych organów

tablice ogłoszeń
PN-N-

0911/623/R/06
 - 

utrata mocy XLV/234/2006, 
nieważna w części 

17 XI/62/99 03.11.1999
likwidacji zakładu budżetowego pod 
nazwą Gminny Zarząd Szkół w 
Bojszowach

tablice ogłoszeń  -  -  - 

18 XI/63/99 03.11.1999
utworzenia jednostki budżetowej pod 
nazwą "Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół" w Bojszowach

tablice ogłoszeń  -  -  - 

19 XI/65/99 03.11.1999
likwidacji zakładu budżetowego pod 
nazwą Gminny Ośrodek Rozwoju w 
Bojszowach

tablice ogłoszeń  -  -  - 

20 XIII/70/99 29.12.1999

ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, podatku od posiadania 
psów, opłat targowych i administracyjnych 
oraz sposobu ich poboru

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy XXIII/128/2000

21 XIII/71/99 29.12.1999
ustalenia stawek oraz ulg w podatku od 
środków transportowych

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy XXIII/129/2000



22 XIII/75/99 29.12.1999

zmiany uchwały Nr V/24/99 Rady Gminy 
w Bojszowach z dnia 24 lutego 1999r. w 
sprawie wysokości opłat za wodę i 
odprowadzanie ścieków

tablice ogłoszeń  -  - 
V/24/99 utraciła moc - 

XXIII/131/2000

23 XVI/98/2000 26.04.2000 zmiany nazwy ulic tablice ogłoszeń  -  -  - 

24 XVI/99/2000 26.04.2000
ustalenia granic i numerów obwodów oraz 
siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych  
w gminie Bojszowy

tablice ogłoszeń  -  -  - 

25 XVI/100/2000 26.04.2000

zmiany uchwały Nr V/24/99 Rady Gminy 
w Bojszowach z dnia 24 lutego 1999r. w 
sprawie wysokości opłat za wodę i 
odprowadzania ścieków

tablice ogłoszeń  -  - utrata mocy XXIII/131/2000

26 XVII/104/2000 28.06.2000

zmiany planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bojszowy dla terenu położonego przy 
dojeździe do pompowni Fiat Auto-Poland

Dz. U.W. Śl. Nr28 
poz.435

 -  -  - 

27 XVII/106/2000 28.06.2000 zmiany w podziale na obwody głosowania tablice ogłoszeń  - 
zmiana: 

XLIII/227/2006
 - 

28 XVIII/109/2000 30.08.2000

zmiany uchwały Nr XLVI/196/98 
dotyczącej określenia zasad nabycia, 
zbycia i obciążenia nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmu

tablice ogłoszeń  -  - 
XLVI/196/98 utraciła moc - 

XII/58/2003

29 XVIII/111/2000 30.08.2000 zmiany nazwy ulic tablice ogłoszeń  -  -  - 

30 XX/115/2000 20.09.2000
przyjęcia regulaminów określających 
zasady wynagradzania nauczycieli w 
Gminie Bojszowy

tablice ogłoszeń  - 
zmiana 

XVI/91/2004
utrata mocy 

XXIX/157/2005, 

31 XXI/118/2000 18.10.2000

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Ośrodka Rekreacji i 
Balneologii wraz z funkcjami 
uzupełniającymi i wzbogacającymi 
podstawowe funkcje ośrodka w 
Bojszowach - Jedlinie

Dz. U.W. Śl. Nr47 
poz.669

 -  -  - 

32 XXI/119/2000 18.10.2000

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w 
rejonie ulicy Jedlińskiej  w Bojszowach - 
Jedlinie

Dz. U.W. Śl. Nr47 
poz.670

 -  -  - 



33 XXIII/128/2000 28.12.2000

ustalenia wysokości stawek; podatku od 
nieruchomości, podatku od posiadania 
psów, opłat targowych i administracyjnych 
oraz sposobu ich poboru

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

RIO 335/IV/2001  - 
nieważna w części;            

utrata mocy 
XXXIII/1785/2001

34 XXIII/129/2000 28.12.2000
ustalenia stawek w podatku od środków 
transportowych

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - 
utrata mocy 

XXXIII/176/2001

35 XXIII/131/2000 28.12.2000
ustalenia opłaty za ścieki wprowadzane 
do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych 
stanowiących własność Gminy Bojszowy

tablice ogłoszeń  -  - utrata mocy V/25/2003

36 XXIV/133/2001 21.02.2001
zmiany planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr20 
poz.430

 -  -  - 

37 XXIV/136/2001 21.02.2001

zatwierdzenia zmiany uchwały Nr 
VIII/48/99 Rady Gminy Bojszowy z dnia 
09 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w 
statucie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej  pn. "Gminny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach" 
i przyjęcia jego jednolitego tekstu

tablice ogłoszeń  - 

zmiana: 
XXVI/141/2009, 

XVI/92/2008, 
XLVI/242/2006, 
XXII/122/2004, 
XIX/111/2004, 

VI/35/2003, 
XXXVII/207/2002

utrata mocy XV/85/2012

38 XXVII/142/2001 25.04.2001
ustalenia opłaty stałej za przygotowanie 
posiłków w Gminnym Przedszkolu w 
Bojszowach

tablice ogłoszeń NP. 0911/160/R/01  - nieważna w całości

39 XXVII/144/2001 25.04.2001

wystąpienia z wnioskiem do Powiatu 
Tyskiego o powierzenie prowadzenia 
zadań publicznych dotyczących 
administracji architektoniczno-budowlanej 
i podpisanie stosownego porozumienia

tablice ogłoszeń  -  -  - 

40 XXX/162/2001 22.08.2001
zaliczenia dróg w granicach 
administracyjnych Gminy Bojszowy do 
kategorii dróg gminnych

 -  - utrata mocy XVII/94/2012

41 XXX/163/2001 22.08.2001 zmiany Statutu Gminy Bojszowy
Dz. U.W. Śl. Nr 75 

poz.1911
 -  - utrata mocy XIV/84/2003



42 XXXII/165/2001 26.10.2001

liczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu z 
wyjątkiem piwa, przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w 
miejscu sprzedaży dla obszaru 
administracyjnego Gminy Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr 88 
poz.2296

 -  -  - 

43 XXXIII/175/2001 29.11.2001

ustalenia wysokości stawek; podatku od 
nieruchomości, podatku od posiadania 
psów, opłat targowych i administracyjnych 
oraz sposobu ich poboru

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 - 
zmiana: 

XXXIV/186/2001, 
XXXV/194/2002

utrata mocy II/7/2002, 

44 XXXIII/176/2001 29.11.2001
ustalenia stawek podatku od środków 
transportowych

prasa lokalna i 
tablice ogłoszeń

 -  - utrata mocy II/8/2002

45 XXXIV/183/2001 27.12.2001 zmiany Statutu Gminy Bojszowy
Dz. U.W. Śl. Nr1 

poz.15
 -  - utrata mocy XIV/84/2003

46 XXXIV/184/2001 27.12.2001
ustalenia opłaty stałej za przygotowanie 
posiłków w Gminnym Przedszkolu w 
Bojszowach

Dz. U.W. Śl. Nr1 
poz.26

 -  - utrata mocy XVI/90/2004

47 XXXIV/186/2001 27.12.2001

zmiany uchwały Nr XXXIII/175/2001 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 29 listopada 
2001r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek; podatku od nieruchomości, 
podatku od posiadania psów, opłat 
targowych i administracyjnych oraz 
sposobu ich poboru

Dz. U.W. Śl. Nr106 
poz. 3545

 -  - 
XXXIII/175/2001 utraciła 

moc - II/7/2002

48 XXXV/193/2002 20.02.2002

zasad zwrotu z budżetu gminy wydatków 
na pomoc w dożywianiu uczniów oraz 
trybu ustalenia sytuacji finansowej ucznia 
i jego rodziny

Dz. U.W. Śl. Nr 18 
poz.536

 -  - 
dotyczy roku szkolnego 

2001/2002 oraz 2002/2003

49 XXXV/194/2002 20.02.2002

zmiany uchwały nr XXXIII/175/2001 z 
dnia 29 listopada 2001r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek; podatku od 
nieruchomości, podatku od posiadania 
psów, opłat targowych i administracyjnych 
oraz sposobu ich poboru

Dz. U.W. Śl. Nr 17 
poz.505

 -  - 
XXXIII/175/2001 utraciła 

moc - II/7/2002



50 XXXVI/203/2002 24.04.2002

szczegółowych zasad wydawania i 
cofania zezwoleń na prowadzenie 
sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia na miejscu 
lub poza miejscem sprzedaży oraz 
kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi 
napojami

tablice ogłoszeń PN-N0911/210/02  - 
nieważna w części;        
dotyczy roku 2002

51 XXXVII/205/2002 25.06.2002
podziału gminy na okręgi wyborcze, ich 
numerach i granicach oraz liczbie radnych 
wybieranych w okręgu wyborczym

Dz. U.W. Śl. Nr 59 
poz.2008, tablice 

ogłoszeń
 - 

zmiana 
XLIII/228/2006

 - 

52
XXXVIII/210/200

2
28.08.2002

trybu i kryteriów przyznawania nagród dla 
nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych 
placówek oświatowych z terenu Gminy 
Bojszowy za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze

Dz. U.W. Śl. Nr68 
poz.2453

 - 
zmiana 

XVI/92/2004
 - 

53
XXXVIII/213/200

2
28.08.2002

zmiany fragmentu planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr67 
poz.2430

 -  -  - 

54
XXXVIII/214/200

2
28.08.2002

zmiany fragmentów planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr67 
poz.2431

 -  -  - 

55 XL/215/2002 09.10.2002
regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków

Dz. U.W. Śl. Nr83 
poz.2946

 -  - 
utrata mocy: 

XXXVIII/204/2006



2002-2006

nr z dnia w sprawie publikacja
rozstrzygnięcia 

nadzoru
zmiana obowiązywanie

1 II/7/2002 11.12.2002

określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku, opłat targowych i 
administracyjnych oraz sposobu ich 
poboru w 2003r.

Dz. U.W. Śl. Nr 88 
poz.3306

 -  - utrata mocy XIV/71/2003

2 II/8/2002 11.12.2002
wysokości rocznych stawek podatku od 
środków transportowych 

Dz. U.W. Śl. Nr 88 
poz.3307

 -  - utrata mocy XIV/73/2003

3 II/9/2002 11.12.2002
określenia stawki podatku od posiadania 
psów w 2003r.

Dz. U.W. Śl. Nr 88 
poz.3308

 -  - dotyczy roku 2003

4 II/10/2002 11.12.2002

określenia trybu i szczegółowych 
warunków zwolnienia użytków rolnych od 
podatku rolnego, na których zaprzestano 
produkcji rolnej

Dz. U.W. Śl. Nr 88 
poz.3309

 -  - zastosowanie od 2003

5 II/11/2002 11.12.2002 ustalenia wzorów deklaracji podatkowych
Dz. U.W. Śl. Nr 88 

poz.3310
 -  - 

dotyczy deklaracji 
składanych od 2003

6 III/14/2002 20.12.2002 Statut Gminy Bojszowy  - 
PN-N-

0911/12/R/03
 - nieważna w całości

7 VII/38/2003 30.04.2003
zwolnienia osób bezrobotnych z opłaty 
stałej za wniosek o dokonanie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej

Dz. U.W. Śl. Nr 48 
poz.1414

 -  -  - 

8 XII/58/2003 10.09.2003

przyjęcia zasad nabywania, zbywania i 
obciążnia nieruchomości gruntowych oraz 
ich wydzierżawienia i wynajmowania na 
okres dłuższy niż trzy lata

Dz. U.W. Śl. Nr 94 
poz.2482

 -  -  - 

9 XIII/64/2003 22.10.2003

określenia zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze zatrudnionym w 
przedszkolu i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Bojszowy oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, 
psychologów, logopedów i nauczycieli 
doradców

Dz. U.W. Śl. Nr 
103 poz.2731

 -  - utrata mocy XXII/118/2004



10 XIV/71/2003 03.12.2003

określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku, opłat targowych i 
administracyjnych oraz sposobu ich 
poboru w 2004r.

Dz. U.W. Śl. Nr 
108 poz.3004

 -  - 
utrata mocy 

XXIV/132/2004

11 XIV/72/2003 03.12.2003
określenia stawki podatku od posiadania 
psów w 2004r.

Dz. U.W. Śl. Nr 
108 poz.3005

 -  - dotyczy roku 2004

12 XIV/73/2003 03.12.2003
wysokości rocznych stawek podatku od 
środków transportowych 

Dz. U.W. Śl. Nr 
108 poz.3006

 -  - 
utrata mocy 

XXIV/134/2004

13 XIV/74/2003 03.12.2003 ustalenia wzorów deklaracji podatkowych
Dz. U.W. Śl. Nr 
108 poz.3007

 -  - 
dotyczy deklaracji 

składanych od roku 2004 

14 XIV/77/2003 03.12.2003
utworzenia instytucji kultury pod nazwą 
Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr 2 
poz.11

 - 
zmiana 

XLIII/221/2006
 - 

15 XIV/81/2003 03.12.2003
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bojszowach

Dz. U.W. Śl. Nr 2 
poz.12

 - 
zmiana 

XXXV/178/2005
utrata mocy XV/84/2012

16 XIV/82/2003 03.12.2003

upoważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Bojszowach do wydawania decyzji 
administracyjnych z zakresu pomocy 
społecznej

Dz. U.W. Śl. Nr 2 
poz.13

 -  - utrata mocy XIV/82/2003

17 XIV/84/2003 03.12.2003 Statut Gminy Bojszowy
Dz. U.W. Śl. Nr 4 

poz.79
PN-N-0911/482/03

zmiana: 
XXIV/137/2009, 
XVIII/94/2008, 

XXXV/187/2005

utrata mocy 
XXXV/182/2010; nieważna 

w części 

18 XVI/90/2004 12.02.2004
opłaty stałej za przygotowanie posiłków w 
Gminnym Przedszkolu w Bojszowach

Dz. U.W. Śl. Nr 23 
poz.796

 -  - 
utrata mocy 

XXVII/149/2005

19 XVI/91/2004 12.02.2004

zmiany uchwały nr XX/115/2000 Rady 
Gminy Bojszowy w sprawie przyjęcia 
regulaminów określających zasady 
wynagradzania nauczycieli w Gminie 
Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr 23 
poz.797

 -  - 
utrata mocy 

XXIX/157/2005

20 XVI/92/2004 12.02.2004

zmiany uchwały nr XXXVIII/210/2002 
Rady Gminy Bojszowy w sprawie trybu i 
kryteriów przyznawania nagród dla 
nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych 
placówek oświatowych z terenu Gminy 
Bojszowy za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze

Dz. U.W. Śl. Nr 23 
poz.798

 -  -  - 



21 XVI/93/2004 12.02.2004
przyjęcia programu ochrony środowiska 
dla Gminy Bojszowy

 -  -  -  - 

22 XVI/98/2004 12.02.2004

ustalenia szczegółowych zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze oraz częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania

 -  -  - 
uchylona XXII/120/2004; 

utrata mocy XIX/110/2004

23 XVII/101/2004 31.03.2004

zwolnienia z opłaty stałej za zmianę wpisu 
w ewidencji działalności gospodarczej- 
aktualizacja zgodna z Polską Klasyfikacją 
Działalności

Dz. U.W. Śl. Nr 40 
poz.1248

 -  -  - 

24 XIX/109/2004 30.06.2004

trybu postępowania o udzielenie dotacji z 
budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym 
do sektora finansów publicznych, 
sposobu jej rozliczenia oraz kontroli

Dz. U.W. Śl. Nr 70 
poz.2064

RIO 131/XXV/2004  - nieważna w części 

25 XIX/110/2004 30.06.2004

szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 
częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat jak również trybu ich pobierania

 -  -  - uchylona XX/116/2004

26 XX/116/2004 11.08.2004

zakresu usług opiekuńczych oraz 
szczegółowych zasad przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi

Dz. U.W. Śl. Nr 93 
poz.2577

PN-N-
0911/443/R/04

 - nieważna w części 

27 XXII/118/2004 29.09.2004

określenia zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze zatrudnionym w 
przedszkolu i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Bojszowy oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, 
psychologów, logopedów i nauczycieli 
doradców

Dz. U.W. Śl. Nr 
100 poz.2831

 -  - 
utrata mocy 

XXXIV/174/2005



28 XXII/120/2004 29.09.2004

szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat za te usługi oraz trybu 
ich pobierania

Dz. U.W. Śl. Nr 
108 poz.3073

 -  -  - 

29 XXIV/132/2004 15.12.2004

określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku, opłat targowych i 
administracyjnych oraz sposobu ich 
poboru w 2005r.

Dz. U.W. Śl. Nr 
124 poz.4194

 - 
zmiana 

XXV/138/2004
utrata mocy 

XXXV/181/2005, 

30 XXIV/133/2004 15.12.2004
określenia stawki podatku od posiadania 
psów w 2005r.

Dz. U.W. Śl. Nr 
124 poz.4195

 -  - dotyczy roku 2005

31 XXIV/134/2004 15.12.2004
określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych w 
roku 2005

Dz. U.W. Śl. Nr 
124 poz.4196

 -  - 
utrata mocy 

XXXV/184/2005

32 XXV/138/2004 29.12.2004
uchylenia zapisu dotyczącego wysokości 
opłaty za urzadzenia rozrywkowe w 
uchwale nr XXIV/132/2004

Dz. U.W. Śl. Nr 6 
poz.64

 -  - 
XXIV/132/2004 utraciła 
moc - XXXV/181/2005

33 XXVII/143/2005 11.02.2005
zasad usytuowania na terenie Gminy 
Bojszowy miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych

Dz. U.W. Śl. Nr 32 
poz.857

PN-N-
0911/141/R/05

 - nieważna w części 

34 XXVII/149/2005 11.02.2005
zasad dotyczących stosowania opłat za 
usługi Gminnego Przedszkola w 
Bojszowach

Dz. U.W. Śl. Nr 32 
poz.858

 -  - utrata mocy XIII/58/2007

35 XXVII/150/2005 11.02.2005
zaliczenia ulicy Złoty Łan do kategorii 
dróg gminnych

 - 
PN-N-

0911/175/R/05
 - nieważna w całości

36 XXVII/154/2005 11.02.2005

ustalenia zasad zwrotu wydatków na 
zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc 
rzeczową z wyłączeniem pomocy na 
ekonomiczne usamodzielnienie

Dz. U.W. Śl. Nr 43 
poz.1160

PN-N-
0911/169/R/05

 - nieważna w części 

37 XXIX/157/2005 23.03.2005
przyjęcia regulaminu określającego 
zasady wynagradzania nauczycieli w 
Gminie Bojszowy na 2005r.

Dz. U.W. Śl. Nr 58 
poz.1461

 -  - dotyczy roku 2005

38 XXIX/159/2005 23.03.2005

przyjęcia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr 58 
poz.1462

 -  -  - 



39 XXXI/164/2005 30.05.2005

upoważnienia Pani Anny Młocek 
Kierownika GOPS w Bojszowach do 
wydawania decyzji potwierdzających 
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
świadczeniobiorców

Dz. U.W. Śl. Nr 87 
poz.2403

PN-N-
0911/387/R/05

 - nieważna w części 

40 XXXIV/174/2005 14.09.2005

określenia zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze zatrudnionym w 
przedszkolu i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Bojszowy oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, 
psychologów, logopedów

Dz. U.W. Śl. Nr 
129 poz.3197

 -  - 
dotyczy roku szkolnego 

2005/2006

41 XXXIV/175/2005 14.09.2005

ustalenia trybu i kryteriów przyznawania 
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach prowadzonych 
przez gminę Bojszowy za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze

Dz. U.W. Śl. Nr 
120 poz.3005

 -  -  - 

42 XXXV/177/2005 28.11.2005
przyjęcia regulaminu określającego 
zasady wynagradzania nauczycieli w 
Gminie Bojszowy na 2006r.

Dz. U.W. Śl. Nr 6 
poz.255

 - 
zmiana: 

XXXVI/191/2005
dotyczy roku 2006

43 XXXV/178/2005 28.11.2005

zmiany uchwały Nr XIV/81/2003 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r. 
W sprawie Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bojszowach

Dz. U.W. Śl. Nr 2 
poz.63

 -  - utrata mocy XV/84/2012

44 XXXV/181/2005 28.11.2005

określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku, opłat targowych i 
administracyjnych oraz sposobu ich 
poboru w 2007r.

Dz. U.W. Śl. Nr 
144 poz.3774

 -  - utrata mocy II/11/2006

45 XXXV/182/2005 28.11.2005 ustalenia wzorów deklaracji podatkowych
Dz. U.W. Śl. Nr 
144 poz.3775

 -  - 
zastosowanie od 2006;             
utrata mocy XII/61/2011

46 XXXV/183/2005 28.11.2005
określenia stawki podatku od posiadania 
psów w 2006r.

Dz. U.W. Śl. Nr 
144 poz.3776

 -  - dotyczy roku 2006

47 XXXV/184/2005 28.11.2005
określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych w 
roku 2006

Dz. U.W. Śl. Nr 
144 poz.3777

 -  - utrata mocy II/13/2006



48 XXX/187/2005 28.11.2005 zmiany w Statucie Gminy Bojszowy
Dz. U.W. Śl. Nr 2 

poz.53
 -  - 

utrata mocy 
XXXV/182/2010

49 XXXVI/191/2005 28.12.2005

zmiany uchwały nr XXXV/177/2005 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2005 w 
sprawie przyjęcia regulaminu 
określającego zasady wynagradzania 
nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2006r.

Dz. U.W. Śl. Nr 6 
poz.256

 -  - dotyczy roku 2006

50 XXXVI/192/2005 28.12.2005

zasad zwrotu wydatków na świadczenia z 
pomocy społecznej będących w zakresie 
zadań własnych gminy realizowanych w 
formie pomocy rzeczowej, zasiłków 
celowych, zasiłków okresowych z 
wyłączeniem pomocy na ekonomiczne 
usamodzielnienie

Dz. U.W. Śl. Nr 16 
poz.519

 -  -  - 

51 XXXVII/201/2006 01.02.2006
obniżenia wysokości wskaźników 
procentowych określających wysokość 
dodatku mieszkaniowego

Dz. U.W. Śl. Nr 59 
poz.1614

 - 
zmiana 

XL/209/2006
 - 

52 XXXVII/203/2006 01.02.2006
ustalenia planu sieci oraz granic 
publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr 35 
poz.1010

 -  -  - 

53
XXXVIII/204/200

6
15.02.2006

Regulamin dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków w Gminie 
Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr 43 
poz.1206

 -  -  - 

54 XL/209/2006 20.03.2006

zmiany uchwały Nr XXXVII/201/2006 
Rady Gminy Bojszowy z dnia 1 lutego 
2006r. W sprawie obniżenia wysokości 
wskaźników procentowych określających 
wysokość dodatku mieszkaniowego

Dz. U.W. Śl. Nr 59 
poz.1615

 -  -  - 

55 XLII/217/2006 24.04.2006 nadania nazwy ulicy Wiosennej
Dz. U.W. Śl. Nr 68 

poz. 1859
 -  -  - 



56 XLIII/220/2006 28.06.2006

określenia zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze zatrudnionym w 
przedszkolu i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Bojszowy oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, 
psychologów, logopedów

Dz. U.W. Śl. Nr 98 
poz. 2688

 -  - 
dotyczy roku szkolnego 

2006/2007

57 XLIII/221/2006 28.06.2006
zmiany statutu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Bojszowach

Dz. U.W. Śl. Nr 98 
poz. 2689

 -  -  - 

58 XLIII/223/2006 28.06.2006
zaliczenia ulicy Wiosennej do kategorii 
dróg gminnych

Dz. U.W. Śl. Nr 98 
poz. 2690

 -  -  - 

59 XLIII/227/2006 28.06.2006
dostosowania opisu granic obwodów 
głosowania w Gminie Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr 98 
poz. 2691

 -  -  - 

60 XLIII/228/2006 28.06.2006

zmiany uchwały Nr XXXVII/205/2002 
Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie podziału gminy na 
okręgi wyborcze, ich numerach i 
granicach oraz liczbie radnych 
wybieranych w okręgu wyborczym

Dz. U.W. Śl. Nr 98 
poz. 2692

 - 
zmiana 

XXXV/185/2010
 - 

61 XLIII/233/2006 28.06.2006
szczegółowych zasad utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr 98 
poz. 2693

 -  -  - 

62 XLV/234/2006 04.10.2006

szczegółowych zasad i trybu umarzania 
wierzytelności jednostek organizacyjnych 
gminy z tytułu należności pieniężnych, do 
których nie stosuje się przepisów uatawy - 
Ordynacja podatkowa oraz udzielania 
innych ulg w spłacie tych należności oraz 
wskazania upoważnionych do tego 
organów

Dz. U.W. Śl. Nr 
142 poz. 3992

PN-N-
0911/623/R/06

 - 
nieważna w części;            

utrata mocy 
XXXVII/194/2010

63 XLV/238/2006 04.10.2006

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych 
w rejonach ulic Barwnej, Skośnej i 
Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej

Dz. U.W. Śl. Nr 
125 poz. 3558

 -  -  - 



64 XLV/240/2006 04.10.2006
górnych stawek opłat z tytułu świadczenia 
usług usuwania odpadów komunalnych

Dz. U.W. Śl. Nr 
135 poz. 3829

 -  - utrata mocy XV/83/2008

65 XLVI/246/2006 25.10.2006
przyjęcia regulaminu określającego 
zasady wynagradzania nauczycieli w 
Gminie Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr 
142 poz. 3993

 -  - dotyczy roku 2007



2006-2010

nr z dnia w sprawie publikacja
rozstrzygnięcia 

nadzoru
uwagi obowiązywanie

1 II/11/2006 01.12.2006

określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku, opłat targowych i 
administracyjnych oraz sposobu ich 
poboru w 2007r.

Dz. U.W. Śl. Nr 
146 poz.4204 

 -  - utrata mocy XII/54/2007

2 II/12/2006 01.12.2006
określenia stawki podatku od posiadania 
psów w 2007r.

Dz. U.W. Śl. Nr 
146 poz.4205 

 -  - dotyczy roku 2007

3 II/13/2006 01.12.2006
określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych w 
roku 2007

Dz. U.W. Śl. Nr 
146 poz.4206 

 -  - utrata mocy XII/55/2007

4 V/28/2007 19.03.2007 nadania nazwy ulicy Olszynki
Dz. U.W. Śl. Nr 73 

poz.1494 
 -  -  - 

5 V/29/2007 19.03.2007
zaliczenia ulicy Olszynki do kategorii dróg 
gminnych

Dz. U.W. Śl. Nr 73 
poz.1495 

 -  -  - 

6 VII/38/2007 11.06.2007

określenia zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze zatrudnionym w 
przedszkolu i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Bojszowy oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, 
psychologów, logopedów

Dz. U.W. Śl. Nr 
123 poz.2458 

 -  - 
dotyczy roku szkolnego 

2007/2008

7 XI/44/2007 29.10.2007

określenia rodzajów świadczeń 
przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczyciel szkół i 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Bojszowy oraz wrunków i sposobu ich 
przyznawania

Dz. U.W. Śl. Nr 
205 poz.4108

 -  -  - 

8 XII/53/2007 19.11.2007

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych 
w rejonach ulic Sportowej i Gromadzkiej 
oraz Gromadzkiej i Barć

Dz. U.W. Śl. Nr 
212 poz.4576 

 -  -  - 



9 XII/54/2007 19.11.2007

określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku, opłat targowych i 
administracyjnych oraz sposobu ich 
poboru w 2008r.

Dz. U.W. Śl. Nr 
200 poz.3872 

 -  - utrata mocy XXI/109/2008

10 XII/55/2007 19.11.2007
określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych w 
roku 2008

Dz. U.W. Śl. Nr 
200 poz.3873 

 -  - utrata mocy XXI/110/2008

11 XIII/58/2007 19.12.2007
zasad dotyczących stosowania opłat za 
usługi Gminnego Przedszkola w 
Bojszowach

Dz. U.W. Śl. Nr 51 
poz.1112 

 -  - utrata mocy XIV/67/2008

12 XIII/60/2007 19.12.2007
przyjęcia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli w szkołach i placówkach w 
Gminie Bojszowy na 2008r.

Dz. U.W. Śl. Nr 21 
poz.489

 -  - dotyczy roku 2008

13 XIV/63/2008 18.02.2008 nadania nazwy ulicy Kwiatowej
Dz. U.W. Śl. Nr 63 

poz.1417
 -  -  - 

14 XIV/64/2008 18.02.2008
zaliczenia ulicy Kwiatowej do kategorii 
dróg gminnych

Dz. U.W. Śl. Nr 63 
poz.1418

 -  -  - 

15 XIV/65/2008 18.02.2008 nadania nazwy ulicy Jodłowej
Dz. U.W. Śl. Nr 63 

poz.1419
 -  -  - 

16 XIV/66/2008 18.02.2008
zaliczenia ulicy Jodłowej do kategorii dróg 
gminnych

Dz. U.W. Śl. Nr 63 
poz.1420

 -  -  - 

17 XIV/67/2008 18.02.2008
opłat za świadczenia Gminnego 
Przedszkola w Bojszowach

Dz. U.W. Śl. Nr 51 
poz.1113

 -  - utrata mocy IX/37/2011

18 XV/83/2008 28.04.2008

górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za odbieranie 
odpadów komunalnych oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych

Dz. U.W. Śl. Nr 
112 poz.2279

 -  - 
utrata mocy 

XXIV/135/2009

19 XVI/91/2008 14.05.2008

określenia zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze zatrudnionym w 
przedszkolu i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Bojszowy oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, 
psychologów, logopedów

Dz. U.W. Śl. Nr 
124 poz.2443

 -  - utrata mocy VII/27/2011



20 XVIII/94/2008 07.07.2008

zmiany Statutu Gminy Bojszowy 
przyjętego uchwałą Nr XIV/84/2003 Rady 
Gminy z dnia 3 grudnia 2003r. z późn. 
zmianami

Dz. U.W. Śl. Nr 
159 poz.3028 

NP./II/0911/457/48
6/08

 - 
nieważna w części,           

utrata mocy 
XXXV/182/2010

21 XVIII/96/2008 07.07.2008

wyrażenia zgody na wydzierżawianie na 
okres powyżej 3 lat w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości 
oznaczonych ewidencyjnie jako działki 
147/29 i 27 stanowiących własność 
Gminy Bojszowy

 - 
NP./II/0911/452/45

2/08
 - nieważna w całości

22 XIX/99/2008 22.09.2008
zatwierdzenia zarządzenia Wójta w 
sprawie ogłoszenia żałoby na terenie 
Gminy Bojszowy

 - 
NP./II/0911/536/56

7/08
 - nieważna w całości

23 XXI/109/2008 24.11.2008

określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku, opłat targowych oraz sposobu 
ich poboru w 2009r.

Dz. U.W. Śl. Nr 
213 poz. 4253

 -  - utrata mocy XXX/159/2009

24 XXI/110/2008 24.11.2008
określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych w 
roku 2009

Dz. U.W. Śl. Nr 
213 poz. 4254

 -  - utrata mocy XXX/160/2009

25 XXI/114/2008 24.11.2008
przyjęcia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli w szkołach i placówkach w 
Gminie Bojszowy na 2009r.

Dz. U.W. Śl. Nr 8 
poz. 247

 -  - 
utrata mocy 

XXIV/136/2009

26 XXIII/125/2009 16.02.2009
określenia warunków i trybu wspierania, w 
tym finansowego, rozwoju sportu 
kwalifikowanego

Dz. U.W. Śl. Nr 44 
poz. 1006 

 -  - 
utrata mocy 

XXXVIII/198/2010

27 XXIV/135/2009 23.03.2009

górnych stawek opłat ponoszonych przez 
włascicieli nieruchomości za odbieranie 
odpadów komunalnych oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych

Dz. U.W. Śl. Nr 86 
poz.1895 

 -  -  - 

28 XXIV/136/2009 23.03.2009
przyjęcia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli w szkołach i placówkach w 
Gminie Bojszowy 

Dz. U.W. Śl. Nr 58 
poz. 1282

 -  - 
dotyczy roku 2009, utrata 

mocy XV/83/2012

29 XXIV/137/2009 23.03.2009

zmiany Statutu Gminy Bojszowy 
przyjętego uchwałą Nr XIV/84/2003 Rady 
Gminy z dnia 3 grudnia 2003r. z późn. 
zmianami

Dz. U.W. Śl. Nr 86 
poz. 1896

 -  - 
nieważna w części;            

utrata mocy 
XXXV/182/2010



30 XXVIII/150/2009 29.09.2009

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów w granicach 
wskazanych na załacznikach graficznych 
nr 1-32 połozonych w rejonach ulic: Złoty 
Łan, Skośna, Siewna, Grobla, Klubowa, 
Pancerniaków, Trzcinowa, Stalmacha, 
Barwna, Cichy Kacik, Graniczna, 
Społeczna, Wiklinowa, Korzenicka, 
Ruchu Oporu, Ceglana, Gościnna, 
Dąbrowskiej, Chmielna, Szyszkowa, 
Dolna, Podlesie, Lisia, Barć i Gromadzka 
w Bojszowach

Dz. U.W. Śl. Nr 
212 poz.3959 

 -  -  - 

31 XXX/159/2009 25.11.2009

określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku, opłat targowych oraz sposobu 
ich poboru w 2010r.

Dz. U.W. Śl. Nr 
217 poz. 4112

 -  - 
utrata mocy 

XXXVIII/199/2010

32 XXX/160/2009 25.11.2009
określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych w 
roku 2010

Dz. U.W. Śl. Nr 
217 poz. 4113

 -  - 
utrata mocy 

XXXVIII/200/2010

33 XXXV/182/2010 07.07.2010 Statut Gminy Bojszowy
Dz. U.W. Śl. Nr 
163 poz. 2667

 -  -  - 

34 XXXV/183/2010 07.07.2010 nadania nazwy ulicy Lipowa
Dz. U.W. Śl. Nr 
158 poz. 2606

 -  -  - 

35 XXXV/184/2010 07.07.2010
zaliczenia ulicy Lipowej do kategorii dróg 
gminnych

Dz. U.W. Śl. Nr 
158 poz. 2607

 -  -  - 

36 XXXV/185/2010 07.07.2010
dostosowania opisu granic stałych 
obwodów głosowania w Gminie Bojszowy 
do stanu faktycznego

Dz. U.W. Śl. Nr 
158 poz. 2608

 -  -  - 

37 XXXVII/191/2010 29.09.2010

określenia sposobu konsultowania 
projektów aktów prawa miejscowego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi organizacjami

Dz. U.W. Śl. Nr 
230 poz. 3348

 -  -  - 

38 XXXVII/194/2010 29.09.2010

ustalenia szczegółowych zasad i sposobu 
oraz tryb udzielania ulg z tytułu należności 
przypadających gminie Bojszowy oraz 
jednostkom organizacyjnym z tytułu 
nalezności pienięznych o charakterze 
cywilno-prawnym

Dz. U.W. Śl. Nr 
251 poz. 3875

 -  -  - 



39
XXXVIII/198/201

0
28.10.2010

określenia warunków i trybu finansowego 
wspierania rozwoju sportu 
kwalifikowanego w Gminie Bojszowy

Dz. U.W. Śl. Nr 
253poz. 3914

 -  -  - 

40
XXXVIII/199/201

0
28.10.2010

określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku, opłat targowych oraz sposobu 
ich poboru w 2011r.

Dz. U.W. Śl. Nr 
265 poz. 4272

 -  - utrata mocy XII/60/2011

41
XXXVIII/200/201

0
28.10.2010

określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych w 
roku 2011

Dz. U.W. Śl. Nr 
265 poz. 4273

 -  - utrata mocy XII/59/2011



2010-2014

nr z dnia w sprawie publikacja
rozstrzygnięcia 

nadzoru
zmiana obowiązywanie

1 IV/14/2011 07.02.2011

upoważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Bojszowach do prowadzenia 
indywidualnych spraw z zakresu 
świadczeń pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Bojszowy, w tym do wydawania decyzji 
administracyjnych w tym zakresie

Dz.U.W.Śl. 51 poz. 
901

 -  -  - 

2 IV/15/2011 07.02.2011

warunków funkcjonowania oraz trybu i 
sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
na terenie Gminy Bojszowy

Dz.U.W.Śl. 51 poz. 
902

 -  -  - 

3 IV/18/2011 07.02.2011 nadania nazwy ulicy Polna
Dz.U.W.Śl. 75 poz. 

1333
 -  -  - 

4 IV/19/2011 07.02.2011
zaliczenia ulicy Polnej do kategorii dróg 
gminnych

Dz.U.W.Śl. 75 poz. 
1334

 -  -  - 

5 VI/23/2011 09.05.2011
ustalenia opłat za świadczenia w 
przedszkolu prowadzonym przez Gminę 
Bojszowy.

 - NP./II/0911/246/11  - nieważna w całości

6 VII/27/2011 08.06.2011

określenia zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze zatrudnionym w 
przedszkolu i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Bojszowy oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, 
psychologów, logopedów.

Dz.U.W.Śl. 165 
poz. 3055

 - zmiana X/40/2011 utrata mocy XV/81/2012

7 VII/28/2011 08.06.2011
określenia wysokości opłat za wpis do 
rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

Dz.U.W.Śl. 154 
poz. 2853

 -  -  - 



8 VIII/31/2011 27.06.2011

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w miejscowości 
Międzyrzecze w rejonie ulicy Kopalnianej i 
Przecznej w gminie Bojszowy

Dz.U.W.Śl. 205 
poz. 3634

 -  -  - 

9 IX/37/2011 18.07.2011
ustalenia opłat za świadczenia w 
przedszkolu prowadzonym przez Gminę 
Bojszowy.

Dz.U.W.Śl. 176 
poz. 3275

 -  - utrata mocy XV/82/2012

10 X/38/2011 12.09.2011

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego 
w miejscowości Jedlina w rejonie Brzezin 
i „Łąk Ku Korzeńcu” 
w gminie Bojszowy

Dz.U.W.Śl. 261 
poz. 4360

 -  -  - 

11 X/40/2011 12.09.2011

zmiany uchwały Nr VII/27/2011 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 8 czerwca 2011r. 
dotyczącej określenia zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze 
zatrudnionym w przedszkolu i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Bojszowy 
oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów szkolnych, psychologów, 
logopedów.

Dz.U.W.Śl. 254 
poz. 4260

 -  -  - 

12 XI/44/2011 24.10.2011 nadania nazwy ulicy Jasna.
Dz.U.W.Śl. 285 

poz. 4787
 -  -  - 

13 XII/54/2011 28.11.2011
ustalenia zasad i warunków korzystania z 
przystanków komunikacji gminnej na 
terenie Gminy Bojszowy

Dz.U.W.Śl. z 
11.01.12r. Poz. 62

 -  -  - 

14 XII/59/2011 28.11.2011
określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych w 
roku 2012.

Dz.U.W.Śl. 300 
poz. 5055

 -  - utrata mocy XIX/114/2012

15 XII/60/2011 28.11.2011

określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku, opłat targowych oraz sposobu 
ich poboru w 2012 roku.

Dz.U.W.Śl. 300 
poz. 5056

 -  - utrata mocy XIX/113/2012



16 XII/61/2011 28.11.2011
ustalenia wzorów deklaracji i informacji 
podatkowych 

Dz.U.W.Śl. 300 
poz. 5057

 -  - utrata mocy XIX/112/2012

17 XIV/72/2012 19.03.2012
ustanowienia okresowych Gminnych 
Stypendiów Sportowych

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.1663

 -  -  - 

18 XV/79/2012 29.05.2012

przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Bojszowy w 2012 roku

NPII.4131.1.246.2012  - nieważna w całości

19 XV/80/2012 29.05.2012

określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o 
różnym tygodniowym wymiarze godzin 
oraz dla logopedy, psychologa i pedagoga

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.2564

 -  -  - 

20 XV/81/2012 29.05.2012

określenia zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze zatrudnionym w 
przedszkolu i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Bojszowy oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, 
psychologów, logopedów.

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.2584

 - 
zmiana 

XVII/95/2012
 - 

21 XV/82/2012 29.05.2012
ustalenia opłat za świadczenia w 
przedszkolu prowadzonym przez Gminę 
Bojszowy.

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.2677

 -  -  - 

22 XV/83/2012 29.05.2012
przyjęcia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli w szkołach i placówkach w 
Gminie Bojszowy.

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.2961

 -  -  - 

23 XV/84/2012 29.05.2012
nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Bojszowach

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.2962

 -  -  - 

24 XV/85/2012 29.05.2012
zmian w statucie Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bojszowach i 
przyjęcia jego jednolitego tekstu

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.3849

 - 
zmiana 

XVII/96/2012, 
XIX/117/2012

 - 



25 XVI/88/2012 27.06.2012

określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, na terenie gminy 
Bojszowy.

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.3536

 -  -  - 

26 XVII/91/2012 10.09.2012
ustalenia wysokości opłat stawek za 
zajęcie pasa drogowego

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.4454

 -  -  - 

27 XVII/92/2012 10.09.2012 nadania nazwy ulica Cicha
Dz.U.W.Śl. 2012 

poz.4455
 -  -  - 

28 XVII/93/2012 10.09.2012 nadania nazwy ulica Starowiejska
Dz.U.W.Śl. 2012 

poz.4456
 -  -  - 

29 XVII/94/2012 10.09.2012
zaliczenia dróg w granicach 
administracyjnych Gminy Bojszowy do 
kategorii dróg gminnych.

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.4457

 -  -  - 

30 XVII/95/2012 10.09.2012

zmiany uchwały Nr XV/81/2012 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w 
sprawie określenia zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze 
zatrudnionym w przedszkolu i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Bojszowy 
oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów szkolnych, psychologów, 
logopedów.

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.5145

 -  - uchylona XX/122/2012

31 XVII/96/2012 10.09.2012

zmian w statucie Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bojszowach 
nadanym uchwałą Nr XV/85/2012 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r.

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.5146

 -  -  - 

32 XVIII/98/2012 29.10.2012

przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Bojszowy 

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.5838

 -  - dotyczy roku 2012

33 XVIII/100/2012 29.10.2012
podziału Gminy Bojszowy na okręgi 
wyborcze

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.5839

 -  -  -

34 XVIII/101/2012 29.10.2012
okreslenia zasad wnoszenia, cofania i 
zbywania udziałów i akcji

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.5147

 -  -  -



35 XIX/106/2012 03.12.2012

zmiany uchwały Nr XV/81/2012 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r w 
sprawie określenia zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze 
zatrudnionym w przedszkolu i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Bojszowy 
oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów szkolnych, psychologów, 
logopedów.

 -  - uchylona XX/122/2012

36 XIX/112/2012 03.12.2012
ustalenia wzorów deklaracji i informacji 
podatkowych 

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.5425

 -  -  -

37 XIX/113/2012 03.12.2012

określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego 
podatku, opłat targowych oraz sposobu 
ich poboru w 2013 roku.

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.5426

 -  - dotyczy roku 2013

38 XIX/114/2012 03.12.2012
określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych w 
roku 2013.

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.5427

 -  - dotyczy roku 2013

39 XIX/117/2012 03.12.2012

zmian w statucie Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bojszowach 
nadanym uchwałą Nr XV/85/2012 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. (z 
późn. zm.)

Dz.U.W.Śl. 2012 
poz.6095

 -  -  - 



40 XX/122/2012 31.12.2012

zmiany uchwały Nr XV/81/2012 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. 
w sprawie określenia zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska 
kierownicze zatrudnionym w przedszkolu 
i szkołach prowadzonych przez Gminę 
Bojszowy oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów szkolnych, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych 
i nauczycieli przedszkola prowadzących 
zajęcia w grupach 
mieszanych, obejmujących zarówno 
dzieci 6-letnie jak i innych grup 
wiekowych. 

Dz.U.W.Śl. 2013 
poz.828

 -  -  - 

41 XXI/127/2013 28.01.2013
przyjęcia „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
Bojszowy”

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.1452
 -  -  - 

42 XXI/128/2013 28.01.2013

odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.1453
 -  -  - 

43 XXI/129/2013 28.01.2013
określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.1454
 -  -  - 

44 XXI/130/2013 28.01.2013

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela 
nieruchomości.

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.1455
 -  -  - 

45 XXI/131/2013 28.01.2013

szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Bojszowy 
i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.1456
 -  -  - 



46 XXI/132/2013 28.01.2013

w sprawie dokonania wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.1457
 -  -  - 

47 XXI/133/2013 28.01.2013
 określenia rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.1458
 -  -  -

48 XXII/136/2013 13.03.2013
w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.2738
uchylona XVIII/98/2012

49 XXII/140/2013 13.03.2013
w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Bojszowy

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.2739
 -  - uchylona  XXI/127/2013

50 XXII/141/2013 13.03.2013

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.2740
 -  - uchylona  XXI/130/2013

51 XXII/142/2013 13.03.2013

w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Bojszowy i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.2741
 -  - uchylona  XXI/131/2013

52 XXIII/145/2013 04.04.2013

zmieniająca uchwałę Nr XXII/140/2013 
Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 
2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Bojszowy”

Dz.U. 2013, poz. 
3310

 -
zmiana 

XXII/140/2013



53 XXIII/146/2013 04.04.2013

zmieniająca uchwałę Nr XXII/142/2013 
Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 
2013 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Bojszowy 
i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę.

Dz.U. 2013, poz. 
3311

 -
zmiana 

XXII/142/2013
 -

54 XXIV/150/2013 24.06.2013

zmieniająca uchwałę Nr XXII/140/2013 
Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 
2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Bojszowy”

Dz.U. 2013, poz. 
4552

 -
zmiana 

XXII/140/2013
uchyla się XXIII/145/2013

55 XXIV/151/2013 24.06.2013
określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Dz.U. 2013, poz. 
4554

 - uchyla się XXI/129/2013

56 XXIV/152/2013 24.06.2013
zmian w statucie Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

Dz. U. 2013, poz. 
4555

 -
zmiana 

XIX/117/2012
 -

57 XXIV/153/2013 24.06.2013
zmian w budżecie Gminy Bojszowy na 
2013 rok

Dz.U. 2013, poz. 
5304

 -
zmiana 

XX/119/2012
 -

58 XXVI/159/2013 21.10.2013

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/84/2012 
Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 
2012r. w sprawie nadania statutu 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Bojszowach

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.6224
 -

zmiana 
XV/84/2012

 -

59 XXVI/161/2013 21.10.2013
w sprawie nadania nazwy „Miodowa” ulicy 
położonej na terenie Gminy Bojszowy

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.6225
 -  -  -

60 XXVI/164/2013 21.10.2013
w sprawie zmian w statucie Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Bojszowach.

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.6226
 -

zmiana 
XXIV/152/2013

 -



61 XXVII/167/2013 02.12.2013

w sprawie określenia rodzajów 
dodatkowych usług świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokości cen za te usługi

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.7330
 -  - uchylony XXI/133/2013

62 XXVII/174/2013 02.12.2013

w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i zwolnień od 
tego podatku, opłat targowych oraz 
sposobu ich poboru w 2014 roku.

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.7332
 -  - uchylona XIX/113/2012

63 XXVIII/176/2013 27.12.2013

w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji z budżetu gminy dla 
niepublicznych przedszkoli i punktów 
przedszkolnych prowadzonych przez 
osoby prawne i fizyczne na terenie gminy 
Bojszowy oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.7944
 -  -  -

64 XXVIII/177/2013 27.12.2013

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Bojszowy

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2013.poz.7945
 -

uchylona uchwała Nr 
XXIX/159/2005 z dnia 23 

marca 2005r.

65 XXIX/181/2014 17.01.2014

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości.

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2014.poz.425

 -  -  -

66 XXX/183/2014 10.03.2014

w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
wykorzystania dotacji przez niepubliczne 
przedszkola i inne niepubliczne formy 
wychowania przedszkolnego prowadzone 
na terenie gminy Bojszowy przez inne niż 
gmina Bojszowy osoby prawne i fizyczne.

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2014.poz.1625
 -  -  -



67 XXX/184/2014 10.03.2014
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
w przedszkolu prowadzonym przez 
Gminę Bojszowy

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2014.poz.1626
 -  -  -

68 XXX/185/2014 10.03.2014

w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w 
zakresie dożywiania dla osób objętych 
programem wieloletnim „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania 2014-2020” w 
formie pieniężnej

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2014.poz.1627
 -  -  -

69 XXX/186/2014 10.03.2014

w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Bojszowy

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2014.poz.1628
 -  -  -

70 XXX/187/2014 10.03.2014

w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXI/124/2013 w sprawie podziału Gminy 
Bojszowy na stałe obwody głosowania z 
dnia 28 stycznia 2013r

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2014.poz.1629
 -

zmiana uchwały 
Nr XXI/124/2013 

 -

71 XXX/188/2014 10.03.2014

w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVIII/100/2012 w sprawie podziału Gminy 
Bojszowy na okręgi wyborcze z dnia 29 
października 2012r

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2014.poz.1630
 -

zmiana uchwały 
Nr XVIII/100/2012 

 -

72 XXXI/204/2014 05.05.2014

w sprawie: określenia zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze 
zatrudnionym w przedszkolu i szkołach 

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2014.poz.2782
 -  -

uchylona uchwała Nr 
XV/81/2012, uchylona 

uchwała Nr XVII/95/2012

73 XXXI/205/2014 05.05.2014

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 10 grudnia 
2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 
1024)

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2014.poz.2783
 -  -  -



74 XXXII/208/2014 16.06.2014
w sprawie: nadania nazwy „Spokojna” 
drodze położonej na terenie Gminy 
Bojszowy

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2014.poz.3458
 -  -  -

75 XXXII/209/2014 16.06.2014
w sprawie: nadania drodze położonej na 
terenie Gminy Bojszowy nazwy „Aleja Ks. 
Marcisza”

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2014.poz.3459
 -  -  -

76 XXXII/210/2014 16.06.2014

w sprawie: określenia zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze 
zatrudnionym w przedszkolu i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Bojszowy 
oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów szkolnych, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2014.poz.3460
 -  -

uchylona uchwała Nr 
XV/81/2012; uchylona 

uchwała Nr XVII/95/2012, 
uchylona uchwała Nr 

XIX/106/2012, uchylona 
uchwała Nr XXXI/204/2014 

77 XXXIV/217/2014 04.09.2014

w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/187/2014 w sprawie podziału Gminy 
Bojszowy na stałe obwody głosowania z 
dnia 10 marca 2014r.

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2014.poz.4565
 -

zmiana 
XXX/187/2014 

 -

78 XXXIV/218/2014 04.09.2014

w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/188/2014 w sprawie podziału Gminy 
Bojszowy na okręgi wyborcze z dnia 10 
marca 2014r

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 

2014.poz.4566
 -

zmiana 
XXX/188/2014 

 -

79 XXXVI/221/2014 27.10.2014

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania Przestrzennego dla 
obszaru położonego w rejonie ul. Ruchu 
Oporu w miejscowości Bojszowy Nowe - 
Etap I

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2014.5488

 -  -  -



2014-2018

1 II/12/2014 10.12.2014

w sprawie: określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i zwolnień od 
tego podatku, opłat targowych oraz 
sposobu ich poboru w 2015 roku

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2014.6451

 -  - uchylona XXVII/174/2013

2 II/13/2014 10.12.2014
w sprawie: określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków 
transportowych w roku 2015

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2014.6452

uchylona XIX/114/2012

3 III/16/2014 29.12.2014
w sprawie: nadania drodze połozonej na 
terenie Gminy Bojszowy nazwy "Zgody"

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2014.6764

- - -

4 III/17/2014 29.12.2014

w sprawie: ustalenia stawki opłaty za 
korzystanie przez operatorów i 
przewoźników z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Bojszowy

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2014.6765 

- - -

5 III/18/2014 29.12.2014
w sprawie: ustalenia zasad i warunków 
korzystania z przystanków komunikacji 
gminnej na terenie Gminy Bojszowy

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2014.6766

- - uchylona XII/54/2011

6 IV/21/2014 09.02.2015
określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Bojszowy

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2015.798

- - -

7 IV/22/2015 09.02.2015
nadania drodze położonej na terenie 
Gminy Bojszowy nazwy „Brzozowa”

DZ.URZ.WOJ.SLA
2015.799

- - -

8 IV/24/2015 09.02.2015

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w rejonie 
ul. Sierpowej w miejscowości Bojszowy 
Nowe –Etap I

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2015.800

- - -

9 IV/27/2015 09.02.2015

dokonania wyboru metody ustalania 
opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania stawki tej 
opłaty.

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2015.801

- - -



10 IV/28/2015 09.02.2015

uchwały Nr II/12/2014 z dnia 
10.12.2014r. dot. określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości i 
zwolnień od tego podatku, opłat 
targowych oraz sposobu ich poboru w 
2015 roku.

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2015.802

-- - -

11 IV/30/2015 09.02.2015

określenia kryteriów, liczby punktów za 
kryteria na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów obowiązujących w 
postępowaniu rekrutacyjnym do 
Gminnego Przedszkola w Bojszowach na 
rok szkolny 2015 - 2016

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2015.804

- - -

12 V/32/2015 30.03.2015

przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Bojszowy

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2015.2045

- uchylona XX/186/2014

13 V/33/2015 30.03.2015

zmiany uchwały Nr XXXIV/217/2014 w 
sprawie podziału Gminy Bojszowy na 
stałe obwody głosowania z dnia 4 
września 2014r.

DZ.URZ.WOJ. 
SLA. 2015.2011

- XXXIV/217/2014 -

14 V/34/2015 30.03.2015
zmiany uchwały Nr XXXIV/218/2014 w 
sprawie podziału Gminy Bojszowy na 
okręgi wyborcze z dnia 4 września 2014r.

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2015.2012

- XXXIV/218/2014 -

15 V/37/2015 30.03.2015

zmiany uchwały Nr XV/84/2012 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w 
sprawie nadania statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Bojszowach

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2015.2013

- XV/84/2012 -

16 VII/46/2015 15.06.2015r.

dokonania wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2015.3318

- - uchylona IV/27/2015

17 IX/53/2015 14.07.2015

dokonania wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2015.3933



18 X/54/2015 12.08.2015
przyjęcia „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
Bojszowy”

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2015.4251

- - uchylona XXII/140/2013

19 X/55/2015 12.08.2015

szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Bojszowy 
i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2015.4252

- - uchylona XXII/142/2013

20 X/56/2015 12.08.2015

określenia rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2015.4253

- - uchylona XXVII/167/2013

21 XI/62/2015 28.09.2015

zmiany uchwały Nr X/54/2015 z dnia 12 
sierpnia 2015 r. w sprawie „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Bojszowy”

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2015.4956

- X/54/2015 -

22 XI/64/2015 28.09.2015
określenia wysokości opłaty za 
wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka 
w Gminnym Żłobku w Bojszowach

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2015.4957

- - -

23 XIII/72/2015 30.11.2015

trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego na terenie Gminy 
Bojszowy oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania

DZ.URZ.WOJ.SLA 
2015.poz.6517

- - uchylona IV/15/2011

24 XIII/73/2015 30.11.2015

szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat jak 
również trybu ich pobierania 

DZ.URZ.WOJ.SLA 
2015.poz.6518

- - uchylona XIX/110/2004

25 XIII/74/2015 30.11.2015
zasad zwrotu za świadczenia z pomocy 
społecznej należących do zadań 
własnych gminy

DZ.URZ.WOJ.SLA 
2015.poz.6519

- - uchylona XXVII/154/2005



26 XIII/77/2015 30.11.2015

ustanowienia okresowych gminnych 
stypendiów sportowych oraz nagród dla 
osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe

DZ.URZ.WOJ.SLA 
2015.poz.6520

- - uchylona XIV/72/2012

27 XIII/78/2015 30.11.2015
 określenia wysokości opłat za wpis do 
rejestru żłobków i klubów dziecięcych

DZ.URZ.WOJ.SLA 
2015.poz.6521

- - uchylona VII/28/2011

28 XIII/79/2015 30.11.2015

ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji z budżetu gminy oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania dotacji przez 
niepubliczne przedszkola i inne 
niepubliczne formy wychowania 
przedszkolnego prowadzone na terenie 
gminy Bojszowy przez inne niż gmina 
Bojszowy osoby prawne i fizyczne

DZ.URZ.WOJ.SLA 
2015.poz.6522

- - uchylona XXX/183/2014

29 XIII/81/2015 30.11.2015
określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

DZ.URZ.WOJ.SLA 
2015.poz.6523

- - uchylona XXIV/151/2013

30 XIII/82/2015 30.11.2015
określenia wzorów deklaracji i informacji 
podatkowej

DZ.URZ.WOJ.SLA 
2015.poz.6524

- - uchylona XIX/112/2012

31 XIII/83/2015 30.11.2015
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i zwolnień od tego podatku 
na 2016 rok

DZ.URZ.WOJ.SLA 
2015.poz.6525

- - uchylona II/12/2014

32 XIII/84/2015 30.11.2015
określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych w 
roku 2016

DZ.URZ.WOJ.SLA 
2015.poz.6526

- - uchylona II/13/2014

33 XV/91/2016 25.01.2016

ustalania zasad zwrotu wydatków na 
zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc 
rzeczową z wyłączeniem pomocy na 
ekonomiczne usamodzielnienie

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2016  poz.645

- -
uchylona:                      - 
XXVII/154/2005,          - 

XIII/74/2015 

34 XV/93/2016 25.01.2016

określenia kryteriów, liczby punktów za 
kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów, 
obowiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do 
Gminnego Przedszkola w Bojszowach na 
rok szkolny 2016 – 2017

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2016 poz.646

- - -



35 XV/94/2016 25.01.2016

określenia kryteriów, liczby punktów za 
kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów, 
obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym dla kandydatów do klas 
pierwszych szkół podstawowych i 
gimnazjum zlokalizowanych w Gminie 
Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami 
szkół na rok szkolny 2016 – 2017

DZ.URZ.WOJ.SLA 
2016 poz.647

- - -

36 XVI/98/2016 14.03.2016

zmiany uchwały Nr XV/84/2012 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w 
sprawie nadania statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Bojszowach

DZ.URZ.WOJ.SLA 
2016 poz.1676

- XV/84/2012 -

37 XVIII/110/2016 20.06.2016

uchylenia uchwały Nr XXII/120/2004 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 29 września 
2004r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi 
oraz trybu ich pobrania

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2016 poz. 3407

- - uchylona: XXII/120/2004

38 XVIII/113/2016 20.06.2016

określenia rodzajów świadczeń 
przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli szkół i 
przedszkoli prowadzonych przez gminę 
Bojszowy oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2016 poz.3408

- - uchylona: XI/44/2007



39 XVIII/114/2016 20.06.2016

określenia zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze zatrudnionym w 
przedszkolu i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Bojszowy oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, 
psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2016 poz.3409

- - uchylona: XXXII/210/2016

40 XVIII/115/2016 20.06.2016
nadania nazwy ulicy położonej na terenie 
Gminy Bojszowy ulica „Zagrodowa” w 
miejscowości Międzyrzecze

DZ.URZ.WOJ.SLA
.2016 poz.3410

- - -

41
XVIII/118/2016

20.06.2016
w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 
2016.poz.3411

- XIV/88/2015 -

42 XIX/119/2016 07.09.2016

w sprawie zmiany Uchwały nr 
XVIII/114/2016 Rady Gminy Bojszowy z 
dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze zatrudnionym w 
przedszkolu i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Bojszowy oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, 
psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 
2016.poz.4624

- XVIII/114/2016 -

43
XIX/123/2016 

07.09.2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 
2016.poz.4625

- XIV/88/2015 -

44 XX/129/2016 02.11.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.
DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2016.5615

- XIV/88/2015 -



45
XXI/132/2016

28.11.2016
w sprawie określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków 
transportowych w roku 2017.

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2016.6339

- - Uchylona XIII/84/2015

46 XXI/133/2016 28.11.2016
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i 
informacji podatkowych

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2016.6340

- - Uchylona XIII/82/2015

47 XXI/134/2016 28.11.2016
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości i zwolnień od 
tego podatku na 2017 rok.

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2016.6341

- - Uchylona XIII/83/2015

48 XXI/135/2016 28.11.2016
w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości obowiązującego w Gminie 
Bojszowy

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2016.6342

- -

49 XXI/137/2016 28.11.2016
w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2016.6343

- XIV/88/2015 -

50 XXII/142/2016 29.12.2016 w sprawie: przyjęcia budżetu na 2017r.
DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2017.10

- - -

51 XXII/143/2016 29.12.2016

w sprawie: określenia kryteriów, liczby 
punktów za kryteria oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów, obowiązujących na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do 
Gminnego Przedszkola w Bojszowach na 
rok szkolny 2017 – 2018.

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2016.7323

- - -

52 XXII/144/2016 29.12.2016

w sprawie: określenia kryteriów, liczby 
punktów za kryteria oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów, obowiązujących w 
postępowaniu rekrutacyjnym dla 
kandydatów do klas pierwszych szkół 
podstawowych zlokalizowanych w Gminie 
Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami 
szkół na rok szkolny 2017 – 2018.

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2016.7324

- - -

53 XXII/145/2016 29.12.2016

w sprawie: określenia wysokości opłaty za 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznym 
przedszkolu prowadzonym przez Gminę 
Bojszowy

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2016.7326

- - Uchyla XXX/184/2014



54 XXII/146/2016 29.12.2016

w sprawie: zmiany Uchwała Nr 
XV/84/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 
29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Bojszowach

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2016.7325

- XV/84/2012 -

55 XXII/147/2016 29.12.2016

w sprawie: ustalania zasad zwrotu 
wydatków na pomoc rzeczową, posiłki, 
zasiłki okresowe, zasiłki celowe, z 
wyłączeniem zasiłków celowych na 
ekonomiczne usamodzielnienie

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2016.7327

- - Uchyla XV/91/2016

56 XXII/148/2016 29.12.2016

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r., 
przyjętego uchwałą Rady Gminy 
Bojszowy nr XIV/88/2015 z dnia 29 
grudnia 2015r.

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2016.7328

- XIV/88/2015 -

57 XXIII/150/2017 06.02.2017
w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
na terenie gminy Bojszowy

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2017.850

- - -

58 XXIII/151/2017 06.02.2017
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej 
na terenie Gminy Bojszowy ulica 
„Zacisze” w miejscowości Świerczyniec

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2017.851

- - -

59 XXIII/152/2017 06.02.2017
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej 
na terenie Gminy Bojszowy ulica „Zakole” 
w miejscowości  Świerczyniec

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2017.852

- - -

60 XXIII/156/2017 06.02.2017

w sprawie określenia kryteriów, liczby 
punktów za kryteria oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów, obowiązujących na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do 
Gminnego Przedszkola w Bojszowach na 
rok szkolny 2017 – 2018

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2017.853

- - traci moc: XXII/143/2016



61 XXIII/157/2017 06.02.2017

w sprawie określenia kryteriów, liczby 
punktów za kryteria oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów, obowiązujących w 
postępowaniu rekrutacyjnym dla 
kandydatów do klas pierwszych szkół 
podstawowych zlokalizowanych w Gminie 
Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami 
szkół na rok szkolny 2017 – 2018

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2017.854

- -
Traci moc uchwała nr 

XXII/144/2016

62 XXIV/160/2017 27.03.2017

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy 
Bojszowy z dnia 30 marca 2015r. Nr 
V/34/2015 r. w sprawie podziału Gminy 
Bojszowy na okręgi wyborcze

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 
2017.poz.1938

-
zmiana uchwały 
V/34/2015

-

63 XXIV/161/2017 27.03.2017

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy 
Bojszowy Nr V/35/2015 z dnia 30 marca 
2015r. w sprawie podziału Gminy 
Bojszowy na stałe obwody głosowania

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 
2017.poz.1939

-
zmiana uchwały  
V/35/2015

-

64 XXIV/162/2017
w sprawie: w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjum do 
nowego ustroju szkolnego DZ. URZ. WOJ. 

SLA 
2017.poz.1940

- -

Traci moc: Uchwała nr 
XXXVII/203/2006; Uchwała 
nr V/31/99; Uchwała nr 
V/32/99 

65

XXVI/167/2017 15.05.2017
w sprawie przyjęcia statutu Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 
2017.poz.3743

- - Traci moc: Uchwała Nr 
XV/85/2012; Uchwała Nr 
XIX/117/2012; Uchwała Nr 
XXIV/152/2013; Uchwała 
Nr XXVI/164/2013

66 XXVI/169/2017
15.05.2017

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2017.3155

- zmiana: Uchwała 
nr XXII/142/2016

-



67

XXVI/173/2017 15.05.2017

w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w 
zakresie dożywiania dla osób objętych 
programem wieloletnim „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania 2014-2020” w 
formie pieniężnej

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2017.3156

- - -

68

XXVII/180/2017 19.06.2017
w sprawie przyjęcia statutu Gminnego 
zakładu Opieki Zdrowotnej.

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 
2017.poz.3744

- -

Traci moc: Uchwała Nr 
XV/85/2012; Uchwała Nr 
XIX/117/2012; Uchwała Nr 
XXIV/152/2013; Uchwała 
Nr XXVI/164/2013; 
Uchwała XXVI/167/2017

69

XXVII/181/2017 19.06.2017

w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Bojszowy i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 
2017.poz.3745

- -

Traci moc Uchwała Nr 
X/55/2015

70

XXVII/182/2017 19.06.2017

w sprawie określenia rodzajów 
dodatkowych usług świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokości cen za te usługi

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 
2017.poz.3746

- -

Traci moc Uchwała Nr 
X/56/2015 

71
XXVII/183/2017 19.06.2017

w sprawie „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
Bojszowy”

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 
2017.poz.3747

- -
Traci moc Uchwała Nr 
X/54/2015; Uchwała Nr 
XI/62/2015

72

XXVII/184/2017 19.06.2017

w sprawie dokonania wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 
2017.poz.3748

- -
Traci moc Uchwała Nr 
IX/53/2015

73
XXVIII/187/2017 24.07.2017

w sprawie zmian w budżecie na 2017r.
DZ. URZ. WOJ. 
SLA 
2017.poz.4393

- zmiana: Uchwała 
nr XXII/142/2016

-



74

XXIX/193/2017 09.10.2017

w sprawie określenia zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze 
zatrudnionym w przedszkolu i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Bojszowy 
oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów szkolnych, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 
2017.poz.5502

- -

Traci moc Uchwała Nr 
XVIII/114/2016

75
XXIX/197/2017 09.10.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 
2017.poz.5503

- zmiana Uchwała 
nr XXII/142/2016

-



76 XXX/199/2017 27.11.2017
w sprawie nadania statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Bojszowach 

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2017.6439

- -

Traci moc: 
1. Uchwała nr XV/84/2012 
Rady Gminy Bojszowy z 
dnia 29 maja 2012r.                                         
2. Uchwała nr 
XXVI/159/2013 Rady 
Gminy Bojszowy z dnia 21 
października 2013r.                   
3. Uchwała nr V/37/2015 
Rady Gminy Bojszowy z 
dnia 30 marca 2015r.                       
4.Uchwała nr XVI/98/2016 
Rady Gminy Bojszowy z 
dnia 14 marca 2016r.                
5.Uchwała nr 
XXII/146/2016 Rady Gminy 
Bojszowy z dnia 29 grudnia 
2016r.                            6. 
Obwieszczenie 1/2017 
Rady Gminy Bojszowy z 
dnia 06.02.2017 r.                               
7. Uchwała nr 
XVI/176/2017 Rady Gminy 
Bojszowy z dnia 15 maja 

77

XXX/203/2017

27.11.2017

sprawie zmiany  Rady Gminy Bojszowy z 
dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowego 
wspierania rozwoju sportu w Gminie 
Bojszow

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2017.6399

-
uchwała Nr 
XXXVIII/198/2010

-

78 XXX/204/2017 27.11.2017
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i 
informacji podatkowych

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2017.6400

-

Traci moc: Uchwała Rady 
Gminy Bojszowy Nr 
XXI/133/2016 z dnia 28 
listopada 2016r.

79 XXX/205/2017 27.11.2017 w sprawie zmian w budżecie
DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2017.6401

-
zmiana Uchwała 
nr XXII/142/2016

-

80 XXXI/210/2017 20.12.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy 
Bojszowy na 2017r

DZ. URZ. WOJ. 
SLA 2017.7269

-
zmiana Uchwała 
nr XXII/142/2016

-

81 XXXII/212/2017 28.12.2017
w sprawie ustalenia zasad i warunków 
korzystania z przystanków komunikacji 
gminnej na terenie Gminy Bojszowy 

- -
Traci moc: Uchwała Nr 
III/18/2014 z dnia 
29.12.2014


