
REJESTR UCHWAŁ VII Kadencji  
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

Rok 2014 - 2015 

Nr                  Nr i data               w sprawie                                                                    

 

I/1/2014 1.12.2014r. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rozdrażew, 
 
I/2/2014   wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 
  
I/3/2014     powołania stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew,  
 
I/4/2014    powołania Komisji Rewizyjnej, 
 
II/5/2014  29.12.2014r. uchwalenia gminnego programu profilaktyki  
                                        i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz  

przeciwdziałania narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew 
na 2015r.,  
 

II/6/2014   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 2015r.,  
 

II/7/2014     zmian budżetu gminy na 2014r., 
 
II/8/2014                          zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew 
                                        na lata 2014 – 2019, 
 

II/9/2014    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rozdrażew, 
 
II/10/2014   reprezentowania Gminy Rozdrażew w Stowarzyszeniu  

Gmin i Powiatów Wielkopolski, 
 

II/11/2014    zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń  
         użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat  
    za korzystanie z tych obiektów i urządzeń, 
 
II/12/2014     zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Rozdrażew, 
 

II/13/2014   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
  Rozdrażew na lata 2015-2019, 
 
II/14/2014   budżetu na rok 2015, 
 

III/15/2015  18.02.2015r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu,  
                                         w 2015 roku,  
 

III/16/2015    zmian budżetu gminy na 2015r., 
 
III/17/2015    metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  
                                        komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 
 
III/18/2015    ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów  
                                        potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu  
                      rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów  



                                        przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz publicznych  
                                        innych form wychowania przedszkolnego,  
    prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, 

 

III/19/2015    określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
                                         oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy 

Rozdrażew na rok 2015”, 
 

III/20/2015    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej,  
 
III/21/2015    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przeznaczonych  
                                        pod zabudowę, 
 
III/22/2015    wyrażenia opinii o utworzeniu obszaru aglomeracji dla Gminy  
                                        Rozdrażew,  
 
III/23/2015    przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu  
                                         zagospodarowania przestrzennego  zespołu elektrowni  
    wiatrowych w gminie Rozdrażew, 
 
III/24/2015    wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego  
                                         Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,  
 
III/25/2015    przyjęcia planów pracy na 2015 rok. 
 
IV/26/2015 30.03.2015r. zmian budżetu gminy na 2015 rok, 
 
IV/27/2015   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew 
    na lata 2015 – 2019, 
 
IV/28/2015   zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
    i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
 
IV/29/2015   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do 
    gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rozdrażew, 
 
IV/30/2015   inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty 
    za posiadanie psa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia  
    dla inkasentów. 
 
V/31/2015  28.05.2015r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
                         z wykonania budżetu na 2014 rok, 
 
V/32/2015   udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
    budżetu gminy za 2014 r., 
 
V/33/2015   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 
    Publicznej za rok 2014, 
 
V/34/2015   zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
    alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na obszarze 
    gminy Rozdrażew na 2015r., 
 
V/35/2015   zmian budżetu gminy na 2015r.,   
 
V/36/2015   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew 
    na lata 2015 – 2019,  
 
V/37/2015   powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych 
    kandydatach na ławników z obszaru gminy Rozdrażew do 



    Sądu Rejonowego w Krotoszynie i Sądu Rejonowego  
    w Ostrowie Wlkp. na kadencję 2016 – 2019.  
 
V/38/2015   przystąpienia Gminy Rozdrażew do Stowarzyszenia Gmin 
    Przyjaznych Energii Odnawialnej.  
 
VI/39/2015 30.06.2015r. zmian budżetu gminy na 2015r. 
 
VI/40/2015   zmian budżetu gminy na 2015r., 
 
VII/41/2015  16.07.2015r.  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych  
             oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania   
             napojów alkoholowych na terenie Gminy Rozdrażew, 
 
VII/42/2015            wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rozdrażew  
             w Stowarzyszeniu „Wielkopolska z Wyobraźnią”, tworzącego 
             Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Programu  
             Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz  
             udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww. 
             stowarzyszeniu,  
 
VII/43/201   zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji 
    o kandydatach na ławników, 
 
VII/44/2015   powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia jej składu 
    osobowego.  
 
VIII/45/2015  10.09.2015r. zmian budżetu gminy na 2015r., 
 
VIII/46/2015    szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,  
                                        odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 
                                        pieniężnych  mających charakter cywilnoprawny  
                                        przypadających Gminie Rozdrażew  lub jej jednostkom  
                                        organizacyjnym oraz wskazania organu do tego 
                                        uprawnionego, 
 
VIII/47/2015                 zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi  
                                        Krotoszyńskiemu w 2015 roku,    
          
VIII/48/2015   zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  
     Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na  
    realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  
    i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – przedłużenie  

ul. Witosa”, 
 

VIII/49/2015    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju  
                                        Gminy Rozdrażew na lata 2007-2015, 
 
VIII/50/2015    wyboru ławników z obszaru Gminy Rozdrażew na kadencję 
                                        2016-2019, 
 
IX/51/2015  30.10.2015r. przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego  
                                        Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
                                       w Poznaniu, 
 
IX/52/2015    zmian budżetu gminy na 2015r., 
 
IX/53/2015    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
                                         Rozdrażew na lata 2015-2019,  



IX/54/2015   metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  
                                        komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 
 
IX/55/2015   terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 

IX/56/2015   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, 
 

IX/57/2015    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  
nieruchomości, 
 

IX/58/2015    przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Rozdrażew, 
 

IX/59/2015    rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rozdrażew.  
 
X/60/2015   30.11.2015r.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
                                        na obszarze Gminy Rozdrażew, 
 
X/61/2015    określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów 
                                        podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego,  
 
X/62/2015      wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy 
                                        Rozdrażew,  
 
X/63/2015   ustalenia stawek podatku od środków transportowych  
                                        na obszarze Gminy Rozdrażew, 
 
X/64/2015    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 2016 rok, 
 
X/65/2015   zmian budżetu gminy na 2015r.  
  
XI/66/2015   objęcia udziałów w Spółce z ograniczoną  odpowiedzialnością 
29.12.2015r.    pod nazwą „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą  

w Kaliszu, 
 

XI/67/2015    zmian budżetu gminy na 2015r., 
 
XI/68/2015    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych na obszarze Gminy Rozdrażew 
na 2016r.,  

 
XI/69/2015  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

na obszarze Gminy Rozdrażew na 2016r.,  
 
XI/70/2015    udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu, 
 
XI/71/2015    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu  

w 2016r. 
 



XI/72/2015    metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 

 
XI/73/2015    zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy,  
  
XI/74/2015    uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego,  
    leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz  
    ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów, 
 
XI/75/2015    zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru gminy  

Rozdrażew, 
 

XI/76/2015    określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu  
    rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla 
    której organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew, 
 
XI/77/2015    określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu  
    rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego  
    organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew, 
 
XI/78/2015    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Rozdrażew na lata 2016-2025, 
 

XI/79/2015   budżetu na rok 2016. 
 
 


