
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY 

ROZDRAŻEW 

Rok 2014 

Nr                  Nr i data               w sprawie                                                                    

 

XXXVII/193/2014 29.01.2014r.    przyjęcia programu osłonowego Gminy Rozdrażew 
                                                 „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014-2020” 
 

XXXVII/194/2014                        podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  
                                                  do uzyskania wsparcia w ramach programu  
                                                  wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania  
                                                  2014-2020” 
 

XXXVII/195/2014                        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  
                                                  Krotoszyńskiemu w 2014 roku 
 

XXXVIII/196/2014  27.03.2014r.  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
                                                  środków stanowiących fundusz sołecki 
 

XXXVIII/197/2014                       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
                                                  Rozdrażew na lata 2014-2019 
 

XXXVIII/198/2014                       zmian budżetu gminy na 2014r 
 

XXXVIII/199/2014                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  
                                                  przeznaczonych pod zabudowę 
 

XXXVIII/200/2014                       zmiany uchwały w sprawie 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 
 

XXXVIII/201/2014                       zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
                                                  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
 

XXXVIII/202/2014                       wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerskiej  
                                                  współpracy przy realizacji projektu systemowego 
                                                  w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego  
                                                  Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego  
                                                  Funduszu Społecznego  
 

XXXVIII/203/2014                       przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji 
                                                  Rady Gminy Rozdrażew 
 

XXXVIII/204/2014                       przyjęcia planów pracy na 2014r  
 

XXXVIII/205/2014                       wyrażenia zgody na zawarcie  z samorządem  
                                                  Powiatu Gostyńskiego oraz Gminami: Gostyń,  
                                                  Pogorzela, Poniec, Krobia, Pępowo i Międzygminnym  
                                                  Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach  
                                                  Wielkich, Koźmińskimi Usługami Komunalnymi Sp.  
                                                  z o.o. w Koźminie Wlkp., Samodzielnym Publicznym  
                                                  Zespołem Opieki Zdrowotnej im. Karola  
                                                  Marcinkowskiego  w Gostyniu porozumienia sprawie  
                                                  wspólnego przeprowadzenia postępowania  
                                                  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  
                                                  energii elektrycznej 
 
 



XXXIX/206/2014 29.05.2014r.      zatwierdzenia sprawozdania finansowego    
                                                  Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013rok 
 
XXXIX/207/2014   udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu  
     wykonania budżetu gminy za 2013r 
 
XXXIX/208/2014   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 
     Biblioteki Publicznej za rok 2013  
 
XXXIX/209/2014    zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania  
     problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania  
     narkomanii na obszarze gminy Rozdrażew na 2014r  
 
XXXIX/210/2014   zmian budżetu gminy na 2014r 
 
XXXIX/211/2014    wyrażenia zgody na sprzedaż i zamianę nieruchomości 
     położonych w Maciejewie 
 
XXXIX/212/2014    określenia „Programu opieki nad zwierzętami  
     bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
     na terenie gminy Rozdrażew na rok 2014” 
 
XXXIX/213/2014    przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni 
     Górnej  Baryczy 
 
XXXIX/214/2014    ustalenia opłat za świadczenia udzielane  
                                                   w publicznych przedszkolach prowadzonych przez  
                                                   Gminę Rozdrażew 
 
XXXIX/215/2014    zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
                                                  Społecznej w Rozdrażewie  
 
XL/216/2014        4.07.2014r.      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
                                                  Rozdrażew na lata 2013 – 2019,  
 
XL/217/2014              zmian budżetu gminy na 2014r., 
 
XL/218/2014     powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy, 
 
XL/219/2014     ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego   

dróg gminnych, 
 
XL/220/2014    przyjęcia do realizacji projektu  pn. „Modernizacja 

oddziałów przedszkolnych  w Gminie  Rozdrażew” 
dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  
XLI/221/2014  30.07.2014r. zmian  budżetu gminy na 2014r. 
 
XLI/222/2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rozdrażew na lata 2013 – 2019 
 
XLII/223/2014 29.09.2014r. przeznaczenia umorzonej  części pożyczki z WFOŚiGW  
                                                  w Poznaniu, 
 
XLII/224/2014    przeznaczenia umorzonej  części pożyczki  

z WFOŚiGW w Poznaniu 
 
 



XLII/225/2014   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Krotoszyńskiemu w 2014 roku, 

 
XLII/226/2014    zmian budżetu gminy na 2014r., 
 
XLII/227/2014    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
     Rozdrażew na lata 2014 – 2019, 
 
XLII/228/2014    Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych 
                                                   Gminy Rozdrażew,  
 
XLII/229/2014   uchwalenia Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Rozdrażew 
na lata 2014 -2032,  

 
XLII/230/2014   nadania nazwy obiektowi rekreacyjnemu  
 
XLIII/231/2014  10.11.2014r.  obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej  

podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok  
na obszarze Gminy Rozdrażew, 

 
XLIII/232/2014   określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew, 
 
XLIII/233/2014   zmian budżetu gminy na 2014r., 
 
XLIII/234/2014    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rozdrażew na lata 2014 - 2019, 
 

XLIII/235/2014   wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu  
                                                  na działce nr 704 położonej w Rozdrażewie 

ul. Gen. Sikorskiego w obrębie geodezyjnym  
Rozdrażew, 

 
XLIII/236/2014     współdziałania z Gminą Jarocin w zakresie 

zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
 


