
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 

 

XL/297/2022  30.06.2022r.  udzielenia Wójtowi Gminy Rozdrażew wotum   

                                  zaufania 

 

XL/298/2022     zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r. 

 

XL/299/2022     udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

       wykonania budżetu za 2021 rok 

 

XL/300/2022     zmian budżetu  gminy na 2022r. 



XL/301/2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy 

Rozdrażew na lata 2022 – 2027 

 

XL/302/2022    zajęcia stanowiska dotyczącego propozycji Komisji

     Nazw Miejscowości i  Obiektów Fizjograficznych  

dotyczącej zmiany urzędowego rodzaju miejscowości 

Wygoda 

 

XLI/303/2022     21.07.2022r. zmian budżetu  gminy na 2022r. 

 

XLI/304/2022    określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  

godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 

i doradców zawodowych oraz zasad udzielania  

i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego  

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym  

powierzono stanowisko  kierownicze obowiązujących  

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 

 

XLI/305/2022    określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie  

Rozdrażew w roku szkolnym 2022/2023   

 

XLII/306/2022    31.08.2022r.  zmian budżetu gminy na 2022 rok  

 

XLII/307/2022     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Rozdrażew na lata 2022-2027  

 

XLII/308/2022      zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Gminy Rozdrażew  

 

XLII/309/2022     przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu  

uzyskania opinii dotyczących nadania statutów sołectw  

Gminy Rozdrażew 

 

XLII/310/2022    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej 

w miejscowości Dąbrowa 

  

XLII/311/2022      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  

bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości  

z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 2 lat 

 

XLII/312/2022     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  

bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości 

z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 2 lat 

 

XLIII/313/2022    30.09.2022r. zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej  

Powiatowi Krotoszyńskiemu w roku 2022 

 

XLIII/314/2022   zmian budżetu gminy na 2022r., 

 

XLIII/315/2022   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Rozdrażew na lata 2022-2027 

 

XLIII/316/2022             przyjęcia dokumentu pn.: „Założenia do planu  

              zaopatrzenia w ciepło,  energię elektryczną i paliwa  

              gazowe dla Gminy na lata 2022-2037” 

 



XLIII/317/2022   o zmianie uchwały w sprawie regulaminu 

     określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  

     przyznawania dodatków: motywacyjnego,  

     funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych  

     składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki  

     obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny  

     ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  

     nauczycielom szkół i placówek oświatowych 

     prowadzonych  przez Gminę Rozdrażew 

 

XLIII/318/2022    wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym umowy dzierżawy  nieruchomości  

z dotychczasowym dzierżawcą na okres  2 lat 

 

XLIII/319/2022   rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia  

     Młodzieżowej Rady Gminy 

 

XLIV/320/2022    9.11.2022r. ustalenia dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę realizowanego przez  Spółdzielnię Kółek  

Rolniczych w Rozdrażewie 

 

XLIV/321/2022    zmian budżetu gminy na 2022r. 

    

XLIV/322/2022   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

                           Rozdrażew na lata 2022-2027 

 

XLIV/323/2022   określenia wysokości stawek podatku od  

            nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew 

 

XLIV/324/2022     określenia stawek podatku od środków  

transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew 

 

XLIV/325/2022      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  

bezprzetargowym umowy najmu budynku  

przeznaczonego na działalność weterynaryjną 

w Rozdrażewie przy ul. Kompanii  Rozdrażewskiej 4  

z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat 

 
XLIV/326/2022   opłat za świadczenia w prowadzonych przez  

Gminę Rozdrażew przedszkolach publicznych,  
oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz innych formach  wychowania 
przedszkolnego 
 

XLIV/327/2022   rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew 

z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  

pożytku publicznego  i wolontariacie na 2023 rok 

 

XLIV/328/2022    nadania statutu Sołectwa Rozdrażew 

 

XLIV/329/2022     przyznania Odznaki Honorowej  Gminy Rozdrażew 
 

XLIV/330/2022     zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

                       powierzenia Gminie Rawicz zadania  w zakresie 

zapobiegania bezdomności  zwierząt 

 

XLIV/331/2022     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  

        bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości  

z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat 



XLV/332/2022      21.12.2022r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Krotoszyńskiemu w 2023r.  

 

XLV/333/2022    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Rozdrażew na 2023 rok 

 

XLV/334/2022 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew  

na lata 2023-2027 

 

XLV/335/2022    budżetu gminy Rozdrażew na rok 2023 

 

XLV/336/2022   zmian budżetu  gminy na 2022r., 

 

XLV/337/2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Rozdrażew na lata 2023-2027 

 

XLV/338/2022    planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie  

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 

 

XLV/339/2022    ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu,  

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, 

młodzieży i uczniów do placówek oświatowych 

 

XLV/340/2022   zmiany szczegółowych warunków przyznawania  

      i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne  

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych  

usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

 

XLV/341/2022   nadania statutu Sołectwa Budy 

 

XLV/342/2022    nadania statutu Sołectwa Chwałki 

 

XLV/343/2022   nadania statutu Sołectwa Dąbrowa 

 

XLV/344/2022   nadania statutu Sołectwa Dzielice 

 

XLV/345/2022   nadania statutu Sołectwa Grębów 

 

XLV/346/2022   nadania statutu Sołectwa Henryków 

 

XLV/347/2022   nadania statutu Sołectwa Maciejew 

 

XLV/348/2022   nadania statutu Sołectwa Nowa Wieś 

 

XLV/349/2022   nadania statutu Sołectwa Rozdrażewek 

 

XLV/350/2022    nadania statutu Sołectwa Trzemeszno 

 

XLV/351/2022   nadania statutu Sołectwa Wolenice 

 



XLV/352/2022   nadania statutu Sołectwa Wyki 

 

XLV/353/2022    przejęcia przez   Gminę Rozdrażew  wykonywania  

zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych 

w zakresie niektórych spraw związanych 

z utrzymaniem  czystości   na   drogach    

powiatowych wraz  z pielęgnacją zieleni w obrębie  

miejscowości   Rozdrażew 

 

XLV/354/2022   rozpatrzenia skargi na działalność  Wójta Gminy  

Rozdrażew 

 

 


