
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY 

ROZDRAśEW 

Rok 2009 

Nr        Nr i data          w sprawie                                                                    

XXV      XXV/133/2009 zmiany uchwały Nr XIV/76/2008 Rady Gminy RozdraŜew  
            27.02.2009r.   z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad 
                                  nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości gruntowych 
                                  oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na czas dłuŜszy niŜ 
                                  trzy lata i na czas nieokreślony. 
 
XXV       XXV/134/2009 nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w RozdraŜewie  
 
XXV       XXV/135/2009 Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych Gminy RozdraŜew 
 
XXV       XXV/136/2009 przystąpienia Gminy RozdraŜew do realizacji projektu systemowego  
                                   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem  
                                 „Aktywna integracja w gminie RozdraŜew” 
 
XXV       XXV/137/2009 zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2009r. 
 
XXV       XXV/138/2009 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy  
                                   RozdraŜew 
 
XXV       XXV/139/2009 planów pracy Komisji i Rady Gminy na  2009r. 
             
XXVI     XXVI/140/2009 zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości  RozdraŜewek 
            27.03.2009r.    zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy RozdraŜew  Nr XX/109/2008  
                                   z dnia 25 września 2008r. 
 
XXVI     XXVI/141/2009 zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości  Maciejew 
                                   zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy RozdraŜew  Nr XX/110/2008 
                                   z dnia 25 września 2008, 
 
XXVI     XXVI/142/2009 zmian w budŜecie gminy na 2009r., 
 
XXVI     XXVI/143/2009 regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
                                   i przedszkolach prowadzonych przez Gminę RozdraŜew, 
 
XXVI     XXVI/144/2009 określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania  
                                   i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla 
                                   nauczycieli szkół i przedszkoli  prowadzonych przez gminę   
                                   RozdraŜew.  
 
XXVII   XXVII/145/2009 udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2008 rok 
           30.04.2009r.  
 
XXVII  XXVII/146/2009 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki   
                                   Publicznej za 2008r.  
 
XXVII  XXVII/147/2009 przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, 
 
XXVII  XXVII/148/2009 zmian w budŜecie gminy na 2009r., 
 
XXVII  XXVII/149/2009 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy RozdraŜew, 



 
XXVII  XXVII/150/2009 ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróŜy  
                                   słuŜbowych radnych Rady Gminy RozdraŜew, 
 
XXVII   XXVII/151/2009 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia jej składu  
                                   osobowego. 
 
XXVIII   XXVIII/152/2009 upowaŜnienia do podejmowania działań wobec  dłuŜników  
            16.06.2009r.       alimentacyjnych 
 
XXVIII   XXVIII/153/2009 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych  
  
XXVIII   XXVIII/154/2009 wyraŜenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej  
                                      przeznaczonej pod budowę przepompowni ścieków  

        w miejscowości Maciejew 
  
XXVIII   XXVIII/155/2009 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  
                                      i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy RozdraŜew, 
 
XXVIII   XXVIII/156/2009 zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  
                                      alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii na obszarze  
                                      Gminy RozdraŜew na 2009r. 
 
XXVIII   XXVIII/157/2009 zmian w budŜecie gminy na 2009r.  
 
XXVIII   XXVIII/158/2009 wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy na rok  
                                      2010 środków stanowiących fundusz sołecki 
 
XXVIII   XXVIII/159/2009 zmieniająca  uchwałę Nr XIV/80/2004r. Rady Gminy RozdraŜew  
                                      z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie regulaminu przyznawania  
                                      nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli  prowadzonych przez  
                                      Gminę RozdraŜew 
XXIX     XXIX/160/2009    wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod  
            27.07.2009r.        zabudowę 
 
XXIX     XXIX/161/2009    zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
                                      Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie  
                                      budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejew  
 
XXIX      XXIX/162/2009   zwiększenia środków funduszu sołeckiego w budŜecie roku 2010 
 
XXIX      XXIX/163/2009   zmian budŜetu gminy na 2009 r.   
 
XXX        XXX/164/2009    zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
               3.09.2009r.       i zbiorowego odprowadzania ścieków 
 
XXX        XXX/165/2009     zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2009r. 
 
XXXI       XXXI/166/2009    zmiany uchwały Nr XXIX/161/2009 z dnia 27 lipca 2009 roku  
              23.09.2009r.       w sprawie zaciągnięcia poŜyczki  z Wojewódzkiego Funduszu  
                                        Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
                                        na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości  
                                        Maciejew 
 
XXXI        XXXI/167/2009  zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowej realizacji  
                                       umowy o dofinansowanie operacji pn. „ Remont świetlic wiejskich  
                                       w RozdraŜewku i Maciejewie” 

 
XXXI       XXXI/168/2009   zmian w budŜecie gminy na 2009r.  
 



 
XXXII     XXXII/169/2009  określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarach gminy  
             30.10.2009r.          RozdraŜew 
 
XXXII     XXXII/170/2009  ustalenia stawek podatku od środków transportowych  
                                       na obszarze  gminy RozdraŜew 
 
XXXII     XXXII/171/2009  ustalenia stawek podatku od środków transportowych 
                                       na obszarze  gminy RozdraŜew 
 
XXXII    XXXII/172/2009     zmian budŜetu gminy na 2009r. 
 
XXXII    XXXII/173/2009   określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
                                                  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
                                                 w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
                                          nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych  
                                          i transportu nieczystości ciekłych 
 
XXXIII  XXXIII/174/2009  wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych 
            27.11.2009r. 
 
XXXIII  XXXIII/175/2009  zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą 
                                        Krotoszyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 
 
XXXIII  XXXIII/176/2009  zmian budŜetu gminy na 2009r. 
 
XXXIII  XXXIII/177/2009  określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: 
                                        od nieruchomości, rolnego oraz leśnego 
 
XXXIV  XXXIV/178/2009     uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
             21.12.2009r.        alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy  
               w rodzinie na obszarze Gminy RozdraŜew na 2010r. 
 
XXXIV  XXXIV/179/2009   uchwalenia budŜetu gminy 
 
XXXIV  XXXIV/180/2009  zmian budŜetu gminy na 2009r. 
 
XXXV   XXXV/181/2009    zmian budŜetu gminy na 2009r. 
            30.12.2009r. 
 
XXXV   XXXV/182/2009     ustalenia wydatków w budŜecie gminy RozdraŜew, które nie  
                                         wygasają z upływem roku budŜetowego 2009  
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


