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Nr          Nr i data                     w sprawie                                                                    

  
XV/88/2012    8.02.2012r. zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony 
                                         Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację  
                                         przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  
                                         w miejscowościach Nowa Wieś i Budy gmina RozdraŜew”  
                                         i zabezpieczeniu jej zobowiązaniem wekslowym 
 
XV/89/2012           zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony  
                                        Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację  
                                        przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kanalizacji  sanitarnej  
                                        w miejscowości RozdraŜew ul. Sportowa” i zabezpieczeniu jej  
                                        zobowiązaniem wekslowym, 
 
XV/90/2012    zaciągnięcia poŜyczki na wyprzedzające finansowanie działań  
                                         finansowanych ze środków pochodzących z  budŜetu Unii  

Europejskiej  
 

XV/91/2012    przystąpienia Gminy RozdraŜew do realizacji projektu  
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  
Ludzki pod tytułem  „Aktywna integracja w gminie 
RozdraŜew” 
 

XV/92/2012    zmian w budŜecie gminy na 2012r.  
 
XV/93/2012    zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
                                   w RozdraŜewie 
 
XV/94/2012    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu  
                                         w  2012 roku  
 
XV/95/2012    określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania 
                                         i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla  
                                         nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę  
                                         RozdraŜew 
 
XVI/96/2012   10.02.2012r. zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
                                         Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację  
                                         przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  
                                         w miejscowościach Nowa Wieś i Budy gmina RozdraŜew”  
                                          i zabezpieczeniu jej zobowiązaniem wekslowym 
 
XVI/97/2012    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   
                                        RozdraŜew na lata 2012 – 2019  
 
 
 
 
 



XVII/98/2012  28.02.2012r. zmian w budŜecie gminy na 2012r. 
 
XVII/99/2012    wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy 
                                         roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki 
 
XVII/100/2012    wyraŜenia zgody na wykup nieruchomości gruntowych  

 przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków  
 w miejscowości Nowa Wieś 

 
XVII/101/2012   przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji  

 Rady Gminy RozdraŜew  
 
XVII/102/2012   planów pracy na 2012 rok 
 
XVIII/103/2012 4.04.2012r. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  

 zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  
 RozdraŜew 

 
XVIII/104/2012   zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

 w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
 
XVIII/105/2012   zmian budŜetu gminy na 2012r.,  
 
XVIII/106/2012   zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa 
 
XVIII/107/2012   zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Budy 
 
 
XIX/108/2012  6.06.2012r.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  

 sprawozdania z wykonania budŜetu za 2011rok  
 
XIX/109/2012   udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu  

 wykonania budŜetu gminy za 2011r.  
 
XIX/110/2012   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej  

 Biblioteki Publicznej za 2011r.  
 
XIX/111/2012   zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania  

 problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania   
 narkomanii na obszarze Gminy RozdraŜew na 2012r.,  

 
XIX/112/2012   zmiany uchwały ustanawiającej Wieloletnią Prognozę  

 Finansową Gminy RozdraŜew na lata 2012-2019,  
 
XIX/113/2012   zmian w budŜecie gminy na 2012r. 
 
XX/114/2012    uchylenia uchwały w sprawie odpłatności za przyłącze 
26.07.2012r.     kanalizacyjne, 
 
XX/115/2012    udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu 
                                          Administracyjnego w Poznaniu o  stwierdzenie niewaŜności 
     uchwały Rady Gminy RozdraŜew wniesioną przez  
     Prokuratora Rejonowego w Krotoszynie, 
 
XX/116/2012    zmiany uchwały ustanawiającej Wieloletnią Prognozę  
     Finansową Gminy RozdraŜew na lata 2012 – 2019, 
 



XX/117/2012    zmian  budŜetu gminy na 2012r.   
 
XXI/118/2012     zmian budŜetu gminy na 2012r. 
18.09.2012r. 
 
XXI/119/2012   wyraŜenia zgody na wykup nieruchomości gruntowych  
                                          przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków  
                                         w miejscowości Budy 
 
XXI/120/2012   wyraŜenia zgody na ustanowienie słuŜebności przesyłu  
                                         na działkach o numerach 746, 748 i 572/23 połoŜonych  
       w obrębie geodezyjnym RozdraŜew, 
 
XXII/121/2012  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
30.10.2012r.                      przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w rejonie wsi  
                                        Dzielice, Wolenice, 
 
XXII/122/2012  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
                                         na obszarze gminy RozdraŜew,  
 
XXII/123/2012  ustalenia stawek podatku od środków transportowych  
                                         na obszarze gminy RozdraŜew,  
 
XXII/124/2012  ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze  
                                         gminy RozdraŜew, 
 
XXII/125/2012  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu  
                                         w 2012r.,  
 
XXII/126/2012   zmian budŜetu gminy na 2012r., 
 
XXII/127/2012   podziału Gminy RozdraŜew na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
                                        granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym  
                                        okręgu, 
 
XXII/128/2012  aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy  
    RozdraŜew”. 
 
XXIII/129/2012   obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącej  
14.11.2012r.    podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013r. na obszarze  
    gminy RozdraŜew,  
 
XXIII/130/2012  określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków:  
    od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, 
 
XXIII/131/2012   rocznego programu współpracy Gminy RozdraŜew  
                                         z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
                                         mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku  
     publicznego i wolontariacie na 2013 rok, 
 
XXIII/132/2012  zmiany uchwały ustanawiającej Wieloletnią Prognozę  
                                         Finansową Gminy RozdraŜew na lata 2012-2019, 
 
XXIII/133/2012   zmian budŜetu gminy na 2012r., 
 
XXIII/134/2012  podziału Gminy RozdraŜew na okręgi wyborcze, ustalenia ich  
                                        granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym 
    okręgu. 



XXIV/135/2012                      utworzenia Związku Międzygminnego  „EKO SIÓDEMKA”  
28.12.2012r. 
 
XXIV/136/2012                      przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „EKO      
                                            SIÓDEMKA” 
 
XXIV/137/2012                      przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej                            
                                            Baryczy 
 
XXIV/138/2012                      uchwalenia gminnego programu profilaktyki         
                                            i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  
                                            przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy RozdraŜew             
                                            na 2013r.  
 
XXIV/139/2012                      zmian budŜetu gminy na 2012r. 
 
XXIV/140/2012                      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu     
                                            w 2013 roku 
 
XXIV/141/2012                      przystąpienia Gminy RozdraŜew do realizacji projektu  
                                            systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał        
                                            Ludzki pod tytułem „Aktywna integracja w gminie                               
                                            RozdraŜew”  
 
XXIV/142/2012                      zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na         
                                            ustanowienie słuŜebności przesyłu na działkach     
                                            o numerach 746, 748, 572/23 połoŜonych w obrębie        
                                            geodezyjnym RozdraŜew 
 
XXIV/143/2012                      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
                                            RozdraŜew na lata 2013-2019 
 
XXIV/144/2012                      budŜetu na rok 2013 
 
 
 


