
REJESTR UCHWAŁ  
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

Rok 2018/2019 

Nr                   data                           w sprawie                                                                    

I/1/2018   22.11.2018r.  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rozdrażew 
 
I/2/2018    wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rozdrażew 
 
I/3/2018    powołania stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew: 
     Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,  
     Komisji Spraw Społecznych 
 
I/4/2018    powołania Komisji Rewizyjnej 
 
I/5/2018    powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
 
II/6/2018         29.11.2018r.  zmian budżetu  gminy na 2018r., 
       
II/7/2018            określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
     na obszarze Gminy Rozdrażew  
 
II/8/2018    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 2019 rok, 
 
II/9/2018    opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę 
     Rozdrażew przedszkolach publicznych, oddziałach  
     przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych  
     formach wychowania przedszkolnego, 
 
II/10/2018    reprezentowania Gminy Rozdrażew w Stowarzyszeniu  
     Gmin i Powiatów Wielkopolski,   
 
II/11/2018    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rozdrażew. 
 
III/12/2018     21.12.2018r.   zmian budżetu  gminy na 2018r., 
 
III/13/2018     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
     Rozdrażew na lata 2018 - 2025, 
 
III/14/2018     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  
     Krotoszyńskiemu w 2019r. 

 
III/15/2018    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze  
      Gminy Rozdrażew na 2019r.,  

 



III/16/2018    uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  
     Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew na 2019r.,  
 
III/17/2018     projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  
     ścieków, 
 
III/18/2018     przyjęcia programu osłonowego Gminy Rozdrażew  
     „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 
 
III/19/2018     podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  
     do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego  
     rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
     na lata 2019-2023, 
 
III/20/2018     przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia 
     w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy  
     Rozdrażew na lata 2018-2033, 
 
III/21/2018     wyboru członków Komisji Odznaki Honorowej Gminy  
     Rozdrażew, 
 
III/22/2018     zmiany uchwały Nr I/4/2018  Rady Gminy Rozdrażew  
     w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, 
 
III/23/2018     zmiany uchwały w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu  
     uiszczania  opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 
III/24/2018     uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
     Rozdrażew na lata 2019-2025, 
 
III/25/2018     budżetu gminy Rozdrażew na rok 2019. 
 
IV/26/2019  20.02.2019r.  zmian budżetu  gminy na 2019r., 
 

IV/27/2019     określenia Programu opieki nad zwierzętami 
     bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
     na terenie Gminy Rozdrażew na 2019r.,  
 

IV/28/2019     uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
     szczegółowe warunki przyznawania dodatków:  
     motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  
     i niektórych innych składników wynagrodzenia 
     oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
     wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
     i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół 
     i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę  
 

IV/29/2019     zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia,  
     zbycia  i obciążania nieruchomości oraz ich  
     wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata   
     i na czas nieokreślony,  
 
 
 
 
 



IV/30/2019       wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej  
     Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
     w Krotoszynie.  
 
 

IV/31/2019    przyjęcia planów pracy na rok 2019. 
 
IV/32/2019      wyrażenia zgody na obciążenie  służebnością  przesyłu  
     nieruchomości  stanowiących własność Gminy na rzecz  
     INEA Spółka Akcyjna   z siedzibą w Poznaniu, 
 

IV/33/2019     projektu Regulaminu dostarczania wody i   
     odprowadzania   ścieków.  
 

V/34/2019    27.03.2019r.  zmian budżetu  gminy na 2019r., 
 

V/35/2019    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
     Miastem i Gminą Krotoszyn, a Gminą Rozdrażew    
     dotyczącego udzielenia schronienia osobom  
                                                           bezdomnym  z terenu Gminy Rozdrażew, 
 

V/36/2019              regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy  
     Rozdrażew na pokrycie kosztów zmiany systemów  
     grzewczych na proekologiczne w budynkach  
     mieszkalnych  na terenie Gminy Rozdrażew w latach   
     2019 i 2020. 
 

V/37/2019     zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach 
         obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
 
VI/38/2019  14.05.2019r.   zmiany Gminnego Programu Profilaktyki  
     i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  
     obszarze Gminy Rozdrażew na 2019r. 
 
VI/39/2019     zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania  
     Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew na 2019r. 
 
VI/40/2019     zmian budżetu  gminy na 2019r. 
 
VI/41/2019     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
     na lata 2019-2025 
 
VI/42/2019     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym  
     umowy najmu powierzchni dachu z dotychczasowym  
     najemcą na okres 3 lat  
 
VI/43/2019     metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  
     komunalnymi oraz ustalenia  wysokości tej opłaty 
 
VI/44/2019     określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  
     gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej  
     przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu 
     składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
     elektronicznej 
 

VI/45/2019     projektu Regulaminu dostarczania wody i  
     odprowadzania ścieków 



VII/46/2019        7.06.2019r.             udzielenia Wójtowi Gminy Rozdrażew wotum              
   zaufania 
 
VII/47/2019     zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  
                                                          sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 
 
VII/48/2019                                       udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu  
                                                           wykonania budżetu gminy za 2018r.  
 
VII/49/2019                                     zmian budżetu gminy na 2019r. 
 
VII/50/2019              ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych,  
                                                         publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
     w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę                                           
             Rozdrażew oraz granic ich obwodów od dnia  
                                                        1 września 2019 r., 
 
VII/51/2019             wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 
 
VII/52/2019             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 2020-2023.  
 
VIII/53/2019      17.07.2019r.  zmian budżetu gminy na 2019r.,  
 
VIII/54/2019     uchylająca uchwałę nr XL/235/2018 Rady Gminy  
     Rozdrażew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie  
     przejęcia od Powiatu Krotoszyńskiego zadania 
     zarządzania częścią drogi powiatowej nr 4331P  
     w związku z planowaną budową ścieżki pieszo- 
     rowerowej, 
 
VIII/55/2019    zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji  
     informacji o kandydatach na ławników, 
 
VIII/56/2019     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie  
        bezprzetargowym, 

 
VIII/57/20198    określenia trybu i sposobu powołania i odwołania  
                                                           członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na  
                                                           rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie  
     Rozdrażew oraz szczegółowych warunków jego  
     funkcjonowania. 
IX/58/2019  5.08.2019 zmian budżetu gminy na 2019r.,  
 

IX/59/2019    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
                                      Rozdrażew na lata 2019-2025, 
 

IX/60/2019   27.09.2019r.  wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym  
     umowy dzierżawy gruntu pod garaż z dotychczasowym  
     dzierżawcą  na okres 3 lat. 
 



X/61/2019     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
                Krotoszyńskiemu  2019 roku, 
 
X/62/2019      zmian budżetu gminy na 2019r.,  
 
X/63/2019     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
                Rozdrażew na lata 2019-2025, 
 
X/64/2019     o zmianie uchwały w sprawie  regulaminu określającego  
                                                           wysokość oraz  szczegółowe warunki przyznawania  
                                                           dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki  
                                                           pracy  i niektórych innych składników wynagrodzenia  
                                                           oraz szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania  
                                                           wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny  
                                                           doraźnych zastępstw  nauczycielom szkół i placówek  
                                                           oświatowych prowadzonych przez  Gminę Rozdrażew, 
 
X/65/2019     o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostki  
                                                            obsługującej  i obsługiwanych jednostek oświatowych,  
                                                            prowadzonych przez Gminę Rozdrażew oraz zakresu  
                                                            obowiązków powierzonych jednostce obsługującej  
                                                            w ramach wspólnej obsługi, 
 
X/66/2019     o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego  
     Zespołu Szkół  i Przedszkoli w Rozdrażewie, 
 
X/67/2019     regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
 
X/68/2019     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym  
     umowy dzierżawy gruntu  rolnego z dotychczasowym  
     dzierżawcą na okres do 3 lat, 
  
X/69/2019      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym  
      umowy dzierżawy gruntu  rolnego z dotychczasowym  
      dzierżawcą na okres do 3 lat, 
 
X/70/2019     zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa  
     Wsi 2013 - 2020”,  
 
X/71/2019     wyboru ławników z obszaru Gminy Rozdrażew  
     na kadencję  2020-2023, 
 

XI/72/2019  30.10.2019r.  zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej  
     Powiatowi  Krotoszyńskiemu w 2019 roku,  
 
XI/73/2019      zmian budżetu gminy na 2019r., 
 
XI/74/2019      przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku  
     na terenie  Gminy Rozdrażew,  
 
 
 



XI/75/2019     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, 
 
XI/76/2019     uchylenia uchwały w sprawie powierzenia 
     Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów 
     Sp. z o.o. zadania polegającego na zagospodarowaniu  
     odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości 
     zamieszkałych  z terenu Gminy  Rozdrażew, 
 
XI/77/2019     określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez  
     właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani  
     do ponoszenia opłat za gospodarowanie  
     odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, za usługi  
     w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  
     opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  
     nieczystości  ciekłych na terenie Gminy  Rozdrażew, 
 
XI/78/2019     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
     umowy najmu budynku przeznaczonego na działalność  
     weterynaryjną w Rozdrażewie przy ul. Kompanii  
     Rozdrażewskiej 4 z dotychczasowym najemcą na okres 
     3 lat, 
 
XI/79/2019     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
      przeznaczonych pod zabudowę, 
 
XI/80/2019     zasad udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej 
     z tytułu przekształcenia prawa  użytkowania wieczystego  
     gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  w prawo  
     własności, 
 
XI/81/2019     zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi  
     2013-2020” 
 

 
XII/82/2019     14.11.2019r.  zmian budżetu  gminy na 2019r. 
 
XII/83/2019     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
     na lata 2019-2025 
 
XIII/84/2019   29.11.2019r.  zmian budżetu gminy na 2019r., 
 

 
XIII/85/2019     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
     na obszarze Gminy Rozdrażew, 
 

 
 
 
 
 



XII/86/2019     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 2020 rok 
 
 

XIII/87/2019                            przystąpienia do sporządzenia zmiany studium  
                                                           uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania  
                                                           przestrzennego gminy Rozdrażew 
 
 

XIII/88/2019     wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu  
                                                           nieruchomości stanowiących własność Gminy  
                                                           Rozdrażew na rzecz Energa Operator S.A. z siedzibą  
                                                           w Gdańsku 
 
 

XIII/89/2019     upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
                                                           w Rozdrażewie do załatwiania indywidualnych spraw  
                                                           z zakresu administracji publicznej dotyczących  
                                                           zryczałtowanego dodatku energetycznego 
 
XIV/90/2019 23.12.2019r.   zmian budżetu gminy na 2019r. 
 
XIV/91/2019     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
          Rozdrażew na lata 2019 - 2025 
 
XIV/92/2019    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze  

Gminy Rozdrażew na 2020 
 

XIV/93/2019     uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  
           Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew na 2020r.,  
 
XIV/94/2019     przystąpienia Gminy Rozdrażew do realizacji programu  
          "Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej" – edycja
     2019-2020 realizowanego ze środków 
        Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób 
      Niepełnosprawnych   
 
XIV/95/2019     zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Dobrzyca, 
           a Gminą Rozdrażew dotyczącego ustalenia zasad  
      kierowania do Środowiskowego Domu  
           Samopomocy w Fabianowie dla  osób przewlekle  
      psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością  
      intelektualną, dla osób wykazujących inne przewlekłe  
      zaburzenia czynności psychicznych, mieszkańców 
     Gminy Rozdrażew  
 
XIV/96/2019     zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
      w Rozdrażewie 
 
XIV/97/2019     ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg  
      gminnych 



XIV/98/2019     zasad przyznawania diet sołtysom z obszaru gminy  
      Rozdrażew 
 
XIV/99/2019     przyznania Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew 
 
XIV/100/2019    przyznania Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew 
 
XIV/101/2019       zmiany uchwały nr XI/74/2019 Rady Gminy Rozdrażew   
      w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości 
      i porządku na terenie Gminy Rozdrażew  
 
XIV/102/2019            zmiany uchwały nr XI/75/2019 Rady Gminy Rozdrażew 
                                    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  
 
XIV/103/2019    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
     Rozdrażew na lata 2020-2025 
 
XIV/104/2019    budżetu na rok 2020 
 
 


