
REJESTR UCHWAŁ  

RADY GMINY ROZDRAŻEW 

Rok 2016 

Nr                   data                           w sprawie                                                                    

XII/80/2016   22.01.2016r. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  
                                          gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  
                                          przez właściciela nieruchomości oraz warunków trybu  
                                          składania deklaracji za pomocą środków komunikacji  
                                          elektronicznej  
 
XII/81/2016                       zmiany uchwały w sprawie 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 
 
XIII/82/2016  26.02.2016r. wyrażenia zgody na objęcie udziałów Samorządowego  
                                         Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.  z o.o. w Gostyniu 
 
XIII/83/2016                     udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu 
 
XIII/84/2016                      zmian budżetu gminy na 2016r. 
 
XIII/85/2016                      określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
                                         oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  
                                         Rozdrażew na rok 2016” 
 
XIII/86/2016                       nadania nazw ulic zlokalizowanych na drogach  
                                          wewnętrznych 
 
XIII/87/2016                       zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru  
                                          zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko  
                                          kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad  
                                          zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego  
                                          obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
                                          wychowawczych  i opiekuńczych 
 
XIII/88/2016                      przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady  
                                         Gminy Rozdrażew 
 
XIII/89/2016                      przyjęcia planów pracy na 2016 rok, 
 
XIII/90/2016                      wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań  
                                         z zakresu świadczenia wychowawczego  

 
XIV/91/2016  30.03.2016r. zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
                                        problemów alkoholowych na obszarze gminy  na 2016r.,  
 
XIV/92/2016    zmiany gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  
    na obszarze gminy Rozdrażew na 2016r.,  
 
XIV/93/2016    zmian budżetu gminy na 2016r., 



XIV/94/2016     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
     Rozdrażew na lata 2016 – 2025, 
 
XIV/95/2016     zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
     w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  
 
XIV/96/2016     zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy  
     Społecznej w Rozdrażewie,  
 
XIV/97/2016     zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego,  
     obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,  
     którym powierzono stanowisko kierownicze oraz  
     w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego  
     wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,  
     obowiązujących w przedszkolach, szkołach 
     i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę  
     Rozdrażew, 
 
XV/98/2016 27.04.2016r.  wyrażenia zgody na zawarcie z samorządem Powiatu  
     Gostyńskiego porozumienia w sprawie wspólnego 
     przeprowadzenia postępowania o udzielnie  
     zamówienia publicznego na dostawę energii  
     elektrycznej, 
 
XV/99/2016     zmian budżetu gminy na 2016r., 
 
XVI/100/2016 3.06.2016r.   zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  
                                         sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, 
 
XVI/101/2016    udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 
                                          wykonania budżetu za 2015 rok, 
 
XVI/102/2016    zmian budżetu gminy na 2016r., 
 
XVI/103/2016    zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  
                                          Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
     na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu  
     selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz  
     z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą  
     gmina Rozdrażew”, 
 
XVI/104/2016    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
                                           Rozdrażew na lata 2016 – 2025, 
 
 
XVII/105/2016 10.06.2016r. zmian budżetu gminy na 2016r., 
 
XVII/106/2016                     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
                                          Rozdrażew na lata 2016 – 2025, 
 
XVIII/107/2016 20.07.2016r.  zmian budżetu gminy na 2016r., 
 
XVIII/108/2016                      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
            Rozdrażew na lata 2016 – 2025, 
 
XVIII/109/2016       szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
     udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez  
     Gminę Rozdrażew, 
 



XIX/110/2016    16.09.2016r.  zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy  
     Finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 
 
XIX/111/2016    zmian budżetu gminy na 2016r., 
 
XIX/112/2016    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   
                                                   Rozdrażew na lata 2016- 2025, 
 
XIX/113/2016    przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
                                                   na terenie Gminy Rozdrażew. 
 
XX/114/2016  9.11.2016r. określenia wysokości stawek podatku od   
     nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew, 
 
Nr XX/115/2016   określenia stawek podatku od środków 
     transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew, 
 
XX/116/2016    zmian budżetu gminy na 2016r., 
  
XX/117/2016    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
     Rozdrażew na lata 2016-2025,  
 
XX/118/2016    wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na  
     realizację projektu pt. „Usługi społeczne i zdrowotne w 
     powiecie Krotoszyńskim” w ramach Osi Priorytetowej 
     7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne  
     i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne –  
     projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki  
     samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne  
     w ramach WRPO na lata 2014-2020, 
 

XX/119/2016    szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  
     za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
     opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
     opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  
     oraz szczegółowe warunki  częściowego lub  
     całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich 
      pobierania, 
 

XX/120/2016    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 2017 rok, 
 
XX/121/2016    określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych 
     jednostek oświatowych, prowadzonych  przez Gminę  
     Rozdrażew oraz zakresu obowiązków powierzonych 
     jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,  
 
XX/122/2016    nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Szkół 
     i Przedszkoli w Rozdrażewie, 
   
XX/123/2016    zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy 
 `    Rozdrażew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
     i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
     okręgu,  
 
XX/124/2016    zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy 
     Rozdrażew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  
              numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji  
              wyborczych, 



 
XX/125/2016          zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzielice na  
           lata 2016-2020. 
 
XXI/126/2016   23.11.2016r.     wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa 
                                               i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy przy 
                                               realizacji projektu partnerskiego pn.: Wdrożenie  
                                               wysokiej  jakości  usług administracyjnych w gminie  
                                               Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin  Wielkopolski,  
                                               Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”  
                                               w ramach WRPO na lata 2014 - 2020  
 
XXI/127/2016           wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę  
                                               Rozdrażew do spółki Regionalny Zakład  
                                               Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. poprzez nabycie  
                                               udziałów w spółce  Regionalny Zakład Zagospodarowania  
                                               Odpadów Sp. z o.o., 
 
XXI/128/2016          zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
                                               Rozdrażew na lata 2016 – 2025 
 
XXII/129/2016 14.12.2016r.      zmiany uchwały w sprawie zmian budżetu gminy   
                                                na 2016 rok 
 
XXII/130/2016                          zmian budżetu gminy na 2016r 
 
XXII/131/2016          udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
                                                Krotoszyńskiemu w 2017r. 
 

  XXII/132/2016                           uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
                                                   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze  
                                                  Gminy Rozdrażew na 2017r. 

 
XXII/133/2016                           uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  
                                                 Narkomanii na obszarze Gminy  Rozdrażew na 2017r. 
 
XXII/134/2016                           przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
                                                 na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023  
 
XXII/135/2016                           przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
                                                Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar  Przemocy 
                                                w Rodzinie  dla  Gminy Rozdrażew na lata 2017 -2022 
 
XXII/136/2016                           uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
                                                 Rozdrażew na lata 2017-2025. 
 
XXII/137/2016                           budżetu na rok 2017. 
 
XXIII/138/2016 28.12.2016r.      określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku 
                                                 do lat 5 w przedszkolu oraz opłat za świadczenia  
                                                 udzielane przez przedszkola, dla których organem  
                                                 prowadzącym jest Gmina Rozdrażew 
 


