
REJESTR UCHWAŁ  

RADY GMINY ROZDRAŻEW 
Rok 2022 

Nr                   data                           w sprawie                                                                    

XXXVI/269/2022   26.01.2022r. przeznaczenia umorzonej części pożyczki  

                                                            z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  

                                                            Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

 

 XXXVI/270/2022     zmian budżetu  gminy na 2022r. 

     

XXXVI/271/2022     wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw  

                                                            Wewnętrznych i Administracji za  

                                                            pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego 

                                                            o zmianę rodzaju miejscowości Wygoda 

 

XXXVI/272/2022     rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli, 

    

XXXVI/273/2022     miejscowego planu zagospodarowania  

                                                            przestrzennego dla wybranych obszarów  

w rejonie wsi Trzemeszno, Nowa Wieś,  

Grębów,      

 

XXXVI/274/2022     miejscowego planu zagospodarowania 

                                                            przestrzennego dla działki nr 806/14 i 709  

       w Rozdrażewie 

    

XXXVI/275/2022     przyjęcia sprawozdań z działalności stałych  

komisji Rady Gminy Rozdrażew 

 

XXXVI/276/2022     przyjęcia planów pracy na 2022 rok.  

 

XXXVI/277/2022    wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu 

w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz wprowadzenia regulaminu 

określającego zasady prowadzenia tego handlu 

 

XXXVII/278/2022     23.03.2022r.   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze 

Gminy Rozdrażew na 2022 rok 

 

XXXVII/279/2022    zmian budżetu  gminy na 2022r. 

 

XXXVII/280/2022    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Rozdrażew na lata 2022 – 2027 

 

XXXVII/281/2022    określenia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew na 

2022r.”, 

 

XXXVII/282/2022    ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Rozdrażew 



XXXVII/283/2022    zmiany Regulaminu udzielania dotacji celowych  

z budżetu Gminy Rozdrażew na pokrycie  

kosztów zmiany systemów grzewczych na 

proekologiczne w budynkach mieszkalnych na  

terenie Gminy Rozdrażew w latach 2021- 2024 

 

XXXVII/284/2022  przejęcia przez Gminę Rozdrażew wykonywania 

zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych 

w zakresie pielęgnacji zieleni – wycinki krzaków 

 

XXXVII/285/2022    przekazania petycji wg właściwości  

 

XXXVIII/286/2022  29.04.2022r.  zmian budżetu  gminy na 2022r. 

 

XXXVIII/287/2022      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

                       Gminy Rozdrażew na lata 2022 – 2027 

 

XXXVIII/288/2022     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  

bezprzetargowym umowy najmu powierzchni 

dachu z dotychczasowym najemcą na okres 3 

lat 

 

XXXVIII/289/2022     zmiany Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Rozdrażew 

 

XXXIX/290/2022  3.06.2022r.   miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych obszarów 

w rejonie wsi Dzielice, Nowa Wieś i Budy 

 

XXXIX/291/2022     objęcia udziału i wniesienia wpisowego do  

Spółdzielni Socjalnej VIVO w Koźminie  Wlkp. 

 

XXXIX/292/2022     zmian budżetu  gminy na 2022r. 

 

XXXIX/293/2022   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej        

Gminy Rozdrażew na lata 2022 – 2027 

 

XXXIX/294/2022      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

celu opracowania, realizacji  i wdrożenia    

„Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin  

Powiatu  krotoszyńskiego oraz Powiatu  

Krotoszyńskiego” 

 

XXXIX/295/2022     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

 

XXXIX/296/2022     zmieniająca  uchwałę w sprawie zmiany  

regulaminu utrzymania czystości  i porządku 

na terenie gminy 

 


