
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY 

ROZDRAŻEW 

Rok 2013 

Nr          Nr i data                     w sprawie                                                                    

  
XXV/145/2013     27.02.2013r.     zmian budżetu gminy na 2013r. 
 
XXV/146/2013      przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni 

Górnej Baryczy 
 

XXV/147/2013       podziału Gminy Rozdrażew na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów  i granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych 

 
XXV/148/2013            przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji  

Rady Gminy Rozdrażew 
 
XXV/149/2013         planów pracy na 2013 rok 
 
XXVI/150/2013  12.03.2013r. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy  
            roku 2014 środków stanowiących fundusz  sołecki 
 
XXVI/151/2013    zmian budżetu gminy na 2013r. 
 
XXVI/152/2013    metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
   
XXVI/153/2013    terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 
     za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
XXVI/154/2013    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez  
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie     
odpadami komunalnymi 

       
XXVI/155/2013           wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości 

 
XXVI/156/2013    przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku  
                                                   na terenie Gminy Rozdrażew 
 
XXVII/157/2013      11.04.2013r.  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
                w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
XXVII/158/2013 zmian  Wieloletniej   Prognozy   Finansowej  Gminy 

Rozdrażew na lata 2013-2019. 
 
XXVII/159/2013 zmian budżetu gminy na 2013 rok 
 



XXVIII/160/2013      29.04.2013r.  zmian budżetu gminy na 2013 rok 
 
XXVIII/161/2013       wystąpienia gminy Rozdrażew ze Związku   
 Międzygminnego „EKO - SIÓDEMKA” 
 
XXIX/162/2013       22.05.2013r. udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez 

Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp. do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  
o  stwierdzenie nieważności § 6 ust. 1 i 2 uchwały 
Rady Gminy Rozdrażew Nr VI/33/2011 z dn.  
31 marca 2011 r.  
 

XXX/163/2013        31.05.2013r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  
                                                  sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok 
 
XXX/164/2013   udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu  

wykonania budżetu za 2012 rok 
 
XXX/165/2013   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej  

Biblioteki Publicznej za 2012r. 
 
XXX/166/2013   zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania  
narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew na 2013r. 

 
XXX/167/2013   zmian budżetu gminy na 2013r. 
 
XXX/168/2013   zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn  

dotyczącym doskonalenia zawodowego nauczycieli 
 
XXX/169/2013   programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy  
Rozdrażew 

 
XXX/170/2013   określenia przystanków komunikacyjnych  

udostępnionych dla operatorów i przewoźników,  
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina  
Rozdrażew, warunków i zasad korzystania z tych  
obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie  
z nich 

 
XXXI/171/2013       4.07.2013r. zmian budżetu gminy na 2013 rok 
 
XXXII/172/2013    19.07.2013r. zmian budżetu gminy na 2013 rok  
 
XXXIII/173/2013   12.09.2013r. wyrażenia zgody na objęcie udziałów Samorządowego 

Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu 
 
XXXIII/174/2013    zmian budżetu gminy na 2013r. 
 
XXXIII/175/2013   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

przeznaczonej pod zabudowę 
 
XXXIV/176/2013  29.10.2013r. inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości,  

opłaty za posiadanie psa oraz ustalenia wysokości 
wynagrodzenia dla inkasentów, 

 



XXIV/177/2013           zmian budżetu gminy na 2013r. 
 
XXXIV/178/2013            zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

        Rozdrażew na lata 2013 - 2019 
 
XXXIV/179/2013                        zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu 

        i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
        odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości     
        i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za  
        uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za  
        gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
XXXIV/180/2013          zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku 

        na terenie Gminy Rozdrażew 
 
XXXV/181/2013    29.11.2013r.   obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej  
                                                 podstawę obliczenia podatku rolnego  na 2014 rok  
                                                 na obszarze gminy Rozdrażew 
 
XXXV/182/2013                          określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
                                                 na obszarze gminy Rozdrażew  
 
XXXV/183/2013                          ustalenia stawek podatku od środków transportowych 
                                                 na obszarze gminy Rozdrażew  
XXXV/184/201                            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 2014rok 
 
XXXV/185/2013                          zmian budżetu gminy na 2013r. 
  
XXXV/186/2013                          metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  
                                                 komunalnymi oaz ustalenia wysokości tej opłaty 
 
XXXV/187/2013          wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  
                                                 odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
                                                 nieruchomości  
 
XXXVI/188/2013    30.12.2013r.   uchwalenia gminnego programu profilaktyki 
                                                  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
                                                  przeciwdziałania   narkomanii na obszarze gminy  
                                                  Rozdrażew na 2014r., 
  
XXVI/189/2013                            zmian budżetu gminy na 2013r., 
 
XXXVI/190/2013                          zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet  
                                                   oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych 
                                                   radnych Rady Gminy,  
 

XXXVI/191/2013                          uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
                                                   Rozdrażew na lata 2014-2019, 
 
XXXVI/192/2013                           budżetu na rok 2014. 
 
 
 
 


