
VI kadencja 
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY 

ROZDRAśEW 
 

Rok 2010/2011 

Nr          Nr i data                     w sprawie                                                                    

  
  I I/1/2010   wyboru Przewodniczącego Rady Gminy     

27.11.2010r.    RozdraŜew 27.11.2010 r 
  I 

I/2/2010  wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
RozdraŜew 

 
I                 I/3/2010  powołania stałych komisji Rady Gminy 

RozdraŜew 
 
  I  I/4/2010   powołania Komisji Rewizyjnej 

 
   

  II   II/5/2010    zmiany uchwały Nr I/4/2010 rady Gminy           
06.12.2010r.   RozdraŜew z dnia 27 listopada 2010r.                

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
  

   
 III  III/6/2010    zmiany uchwały Nr XXXII/169/2009 Rady 

29.12.2010r.  Gminy RozdraŜew z dnia 30 października 
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na obszarze Gminy 
RozdraŜew     
    

 III  III/7/2010   zmiany uchwały Nr XXXIII/177/2009 Rady  
Gminy RozdraŜew z dnia 27 listopada 2009r.   
w sprawie określenia wzorów deklaracji i 
informacji dla celów podatków: od 
nieruchomości, rolnego oraz leśnego 

    

 III  III/8/2010   uchwalenia programu profilaktyki   
      i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz   

przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy   
RozdraŜew na 2011r. 

 

 III  III/9/2010   przyjęcia rocznego programu współpracy  
Gminy RozdraŜew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 
rok 

 
 III  III/10/2010   przystąpienia Gminy RozdraŜew do realizacji  

projektu systemowego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem  
„Aktywna integracja w gminie RozdraŜew” 
 



 
III  III/11/2010   zmian w budŜecie gminy na 2010r 

 

III  III/12/2010   określenia warunków i trybu finansowania  
rozwoju sportu przez gminę RozdraŜew 

 
 
  III  III/13/2010   ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  

RozdraŜew 
 
  III  III/14/2010   ustalenia wydatków w budŜecie gminy  

RozdraŜew, które nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego 2010 

 

  III  III/15/2010   budŜetu na rok 2011 

 
  III  III/16/2010   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy RozdraŜew na lata 2011-2015 
 
 

IV  IV/17/2011   uchwalenia miejscowego planu  
26.01.2011r.    zagospodarowania przestrzennego zespołu  

elektrowni wiatrowych w gminie RozdraŜew 
  
  IV  IV/18/2011   określenia trybu postępowania o udzielenie  

dotacji z budŜetu gminy RozdraŜew podmiotom 
nie zaliczanym do sektora finansów 
publicznych, sposobu jej rozliczania oraz 
kontroli wykonania zleconego zdania 

 
  IV  IV/19/2011   zmian w budŜecie gminy na 2011 r. 
 
  IV  IV/20/2011   wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości  

gruntowej 
 
  IV  IV/21/2011   planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2011r. 
 
 

V  V/22/2011   uchylenia uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy 
09.03.2011 r.                     RozdraŜew z dnia 26 stycznia 2011r.  

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zespołu 
elektrowni wiatrowych w gminie  RozdraŜew 

 
   V  V/23/2011   wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie  

gminy roku 2012 środków stanowiących 
        fundusz sołecki 

 
   V  V/24/2011   inkasa podatków rolnego, leśnego i od  

nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz  
ustalenia wysokości wynagrodzenia dla 
inkasentów 

 
   V  V/25/2011   sprostowania błędu w uchwale Nr IV/19/2011  

Rady Gminy RozdraŜew z dnia 
              26 stycznia 2011r. 
   
   V  V/26/2011   zmian  budŜetu gminy na 2011r. 
 



 
V  V/27/2011   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy RozdraŜew na lata 2011-2015 
 

 
   V  V/28/2011   wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej  

Samodzielnego Publicznego Zakładu  
              Opieki Zdrowotnej  w Krotoszynie 
 
   V  V/29/2011   reprezentowania Gminy RozdraŜew w  

Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski 
 
   V  V/30/2011   powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  

i ustalenia jej składu osobowego 
 
    VI             VI/31/2011           zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  
                   31.03.2011r.                      zaopatrzenia w wodę i zbiorowego   
                                                            odprowadzania ścieków 
 
   VI             VI/32/2011                        zmiany Statutu Gminy RozdraŜew 
 
   VI             VI/33/2011                        ustalenia opłat za niektóre świadczenia  
                                                            udzielane przez przedszkola, których organem  
                                                            prowadzącym jest Gmina RozdraŜew 
 
   VI             VI/34/2011                        zmian budŜetu gminy na 2011r 
 
   VI             VI/35/2011                        zgłoszenia do Programu „ Wielkopolska Odnowa 
                                                            Wsi” 
 
   VII            VII/36/2011   
                    18.04.2011                       zasad udzielania i rozmiaru zniŜek nauczycielom 
                                                           Którym powierzono stanowiska kierownicze w    
                                                           szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania  
                                                           od obowiązków realizacji tygodniowego  
                                                           obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
                                                           dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
 
   VII            VII/37/2011                       zmian budŜetu gminy na 2011r. 
 
   VIII           VIII/38/2011  
                    11.05.2011                       uchwalenia miejscowego planu  
                                                            zagospodarowania przestrzennego zespołu    
                                                            elektrowni wiatrowych w gminie RozdraŜew 
 
   VIII            VIII/39/2011                     trybu i sposobu powołania członków Zespołu  
                                                            Interdyscyplinarnego w RozdraŜewie oraz  
                                                            szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
 
   VIII             VIII/40/2011                     przyjęcia Programu Przemocy w Rodzinie i  
                                                             Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy  
                                                             RozdraŜew na lata 2011-2016 
 
   VIII             VIII/41/2011                     zmian budŜetu gminy na 2011 rok 
 
   IX                IX/42/2011   
                      29.06.2011                      zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
 
   IX                IX/43/2011                      udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z   
                                                             tytuły wykonania budŜetu gminy za 2010r 
 



   IX                IX/44/2011                         zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
                                                               Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010r. 
 
   IX                IX/45/2011                         zmiany programu profilaktyki i  
                                                                rozwiązywania problemów alkoholowych oraz           
                                                                przeciwdziałania narkomanii na obszarze     
                                                                Gminy RozdraŜew na 2011r., 
 
   IX                IX/46/2011                          zmian w budŜecie gminy na 2011r. 
 
   IX                IX/47/2011                          zmiany uchwały Nr XXVI/143/2009 z dnia  
                                                                 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu  
                                                                 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   
                                                                 szkołach i przedszkolach prowadzonych  
                                                                 przez Gminę RozdraŜew, 
 
   IX                IX/48/2011                          ustalenia wysokości opłaty za wpis do  
                                                                 rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych 
 
   IX                IX/49/2011                          środków finansowych przeznaczonych na  
                                                                 pomoc zdrowotną dla nauczycieli  
                                                                 korzystających z opieki zdrowotnej oraz  
                                                                 określenia rodzajów świadczeń  
                                                                 przyznawanych w ramach tej pomocy oraz  
                                                                 warunków i sposobu ich przyznawania, 
 
   IX                 IX/50/2011                         nadania Statutu Gminnego Zespołu Szkół i  
                                                                 Przedszkoli w RozdraŜewie 
 
   IX                 IX/51/2011                         nadania Statutu Gminnego Ośrodka   
                                                                 Pomocy Społecznej  
 
   IX                 IX/52/2011                         powołania Zespołu do przedstawienia opinii  
                                                                 o zgłoszonych kandydatach na ławników z  
                                                                 obszaru gminy RozdraŜew do Sądu  
                                                                 Rejonowego w Krotoszynie i Sądu  
                                                                 Rejonowego w Ostrowie Wlkp. na kadencję  
                                                                 2012-2015 
 
   IX                  IX/53/2011                        wieloletniego programu gospodarowania  
                                                                 zasobem mieszkaniowym gminy na lata  
                                                                 2011-2016, 
 
   IX                  IX/54/2011                         zmiany uchwały w sprawie zasad  
                                                                  wynajmowania lokali mieszkalnych  
                                                                  wchodzących w skład mieszkaniowego  
                                                                  zasobu gminy RozdraŜew 
                                 
   X                    X/55/2011                          wyraŜenia zgody na wykup nieruchomości   
                         31.08.2011                        gruntowej przeznaczonej na poszerzenie  
                                                                  pasa drogowego ul. Gen. Sikorskiego w  
                                                                  RozdraŜewie 
 
   X                    X/56/2011                         zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniŜek  
                                                                  nauczycielom, którym powierzono  
                                                                  stanowiska kierownicze w szkołach,  
                                                                  przedszkolach oraz zasad zwalniania od  
                                                                  obowiązków realizacji tygodniowego  
                                                                  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
                                                                  dydaktycznych, wychowawczych i  
                                                                  opiekuńczych 



   X                    X/57/2011                            regulaminu udzielania pomocy  
                                                                    materialnej o charakterze socjalnym dla  
                                                                    uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  
                                                                    RozdraŜew 
 
   X                     X/58/2011                          upowaŜnienia Kierownika gminnego  
                                                                    Ośrodka Pomocy Społecznej w  
                                                                    RozdraŜewie do prowadzenia  
                                                                    postępowania w sprawach z zakresu  
                                                                    świadczenia pomocy materialnej o  
                                                                    charakterze socjalnym uczniów 
 

   X                     X/59/2011                           określenia zakresu i formy informacji o  
                                                                    przebiegu wykonania budŜetu Gminy,  
                                                                    informacji o kształtowaniu się wieloletniej  
                                                                    prognozy finansowej gminy oraz  
                                                                    informacji o przebiegu wykonania planu  
                                                                    finansowego samorządowej instytucji  
                                                                    kultury za pierwsze półrocze roku  
                                                                    budŜetowego 
 
   X                      X/60/2011                          zmian w budŜecie gminy na 2011r. 
 
   X                      X/61/2011                          wyboru ławników z obszaru Gminy  
                                                                     RozdraŜew na kadencję 2012-2015 
 
   X                      X/62/2011                          zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za  
                                                                    niektóre świadczenia udzielane przez  
                                                                    przedszkola, których organem  
                                                                    prowadzącym jest Gmina RozdraŜew 
 
   X                      X/63/2011                           zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej  
                                                                     Gminy RozdraŜew na lata 2011- 2017. 
 
   XI                     XI/64/2011                     objęcia udziałów w Spółce  z o.o. pod nazwą  
                           27.10.2011r.                   „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą  
                                                                 w Kaliszu 
 
   XI                      XI/65/2011                    zmian w budŜecie gminy na 2011r., 
 
   XI                      XI/66/2011                    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

                                                                          Gminy  RozdraŜew na lata 2011-2017 
    
   XII         XII/67/2011      wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy  
                           15.11.2011r.                   RozdraŜew  
 
   XII         XII/68/2011      wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy  

    RozdraŜew 
     
  XII          XII/69/2011                    zmian budŜetu gminy na 2011 rok 
 

  XIII         XIII/70/2011                   obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta  
                            25.11.2011r.                  stanowiącej podstawę obliczenia podatku   
                                                                 rolnego na 2012r. na obszarze Gminy    
                                                                 RozdraŜew 
 

  XIII                    XIII/71/2011                  określenia stawek podatku od nieruchomości  
                                                                 na obszarze gminy RozdraŜew 
  
  XIII                    XIII/72/2011                  ustalenia stawek podatku od środków 
                                                                 transportowych na obszarze gminy   
                                                                 RozdraŜew  



  XIII                    XIII/73/2011                    określenia wzorów deklaracji i informacji  
                                                                  dla celów podatków: od nieruchomości,  
                                                                  rolnego oraz leśnego 
 

   XIII                   XIII/74/2011                   o zmianie uchwały w sprawie inkasa  
                                                                 podatków rolnego,  leśnego i od  
                                                                 nieruchomości, opłaty za posiadanie psa  
                                                                 oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia 
                                                                 dla inkasentów 
 

   XIII                   XIII/75/2011                   ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom  
                                                                  z obszaru Gminy RozdraŜew 
 
   XIII                   XIII/76/2011                   zmian budŜetu gminy na 2011r. 
 
   XIV                    XIV/77/2011                  uchwalenia gminnego programu profilaktyki  
29.12.2011r.                                               i rozwiązywania problemów alkoholowych  
                                                                  oraz przeciwdziałania narkomanii na  
                                                                  obszarze gminy RozdraŜew na 2012r.,  
 
   XIV                    XIV/78/2011                   przyjęcia rocznego programu współpracy 
                                                                  Gminy RozdraŜew z organizacjami  
                                                                  pozarządowymi oraz podmiotami, o których  
                                                                  mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności  
                                                                  poŜytku publicznego i o wolontariacie na  
                                                                  2012 rok, 
 

   XIV                XIV/79/2011                      określenia minimalnych wysokości stawek 
                                                                 czynszu za dzierŜawę gruntów komunalnych 
                                                                 na terenie gminy RozdraŜew,  
 
   XIV                XIV/80/2011                      określenia wysokości oraz szczegółowych  
                                                                 zasad przyznawania i wypłacania  
                                                                 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  
                                                                 dla nauczycieli szkół i przedszkoli  
                                                                 prowadzonych przez gminę  RozdraŜew, 
 
   XIV                XIV/81/2011                      o zmiany uchwały Nr XXVI/143/2009 z dnia  
                                                                 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu  
                                                                 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
                                                                 w szkołach i przedszkolach prowadzonych  
                                                                 przez  Gminę RozdraŜew, 
 
   XIV                 XIV/82/2011                     zmian w budŜecie gminy na 2011r. 
 
   XIV                 XIV/83/2011                     ustalenia wydatków w budŜecie gminy  
                                                                 RozdraŜew, które nie wygasają z upływem  
                                                                 roku  budŜetowego 2011, 
 
   XIV                 XIV/84/2011                      o zmianie uchwały w sprawie określenia  
                                                                  wzorów deklaracji i informacji dla celów  
                                                                  podatków: od nieruchomości, rolnego oraz  
                                                                  leśnego, 
 

   XIV                 XIV/85/2011                      uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
                                                                  Finansowej Gminy RozdraŜew na lata 2012-  
                                                                  2017, 
 
   XIV                 XIV/86/2011                      budŜetu na rok 2012, 
 
   XIV                 XIV/87/2011                      rozpatrzenia skargi na działania Wójta  
                                                                  Gminy RozdraŜew.  


