
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY 

ROZDRAśEW 

Rok 2008 

Nr        Nr i data          w sprawie                                                                   ogłoszenie  
                                                                                                                   uchwały  
                                                                                                                   Nr Dz. Urz. 

XIV        XIV/75/2008 wyraŜenia zgody na dzierŜawę  nieruchomości gruntowych 
             11.03.2008r. 
 
XIV        XIV/76/2008 określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości  
                                 gruntowych oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na czas  
                                 dłuŜszy niŜ trzy lata i na czas nieokreślony 
 
XIV        XIV/77/2008 procedury uchwalania budŜetu Gminy RozdraŜew oraz  
                                 rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych  
                                 towarzyszących projektowi budŜetu gminy 
 
XIV        XIV/78/2008 wyraŜenia zgody na objęcie udziałów Samorządowego Funduszu 
                                 Poręczeń Kredytowych SP z o.o. w Gostyniu 
 
XIV        XIV/79/2008 zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2008r. 
 
XIV        XIV/80/2008 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji  
                                 Rady Gminy RozdraŜew 
 
XIV        XIV/81/2008 planów pracy na 2008 rok 
  
XV          XV/82/2008  zmiany uchwały Nr V/26/99 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 
             17.04.2008r. 12 marca 1999 r. w sprawie załoŜenia Publicznego  
                                 Gimnazjum RozdraŜewie ul. Krotoszyńska 42 z Oddziałem  
                                 Zamiejscowym w Nowej Wsi 
 
XV          XV/83/2008  zmiany uchwały Nr V/27/99 Rady Gminy RozdraŜew z dnia  
                                 12 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół  
                                 Publicznych w RozdraŜewie ul. Krotoszyńska 42 
 
XV          XV/84/2008  zmiany uchwały Nr XIV/76/08 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 
                                 11 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia  
                                 obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania  
                                 lub najmu na czas dłuŜszy niŜ trzy lata i na czas nieokreślony 
 
XV          XV/85/2008  zmiany uchwały Nr XIV/76/08 Rady Gminy RozdraŜew z dnia  
                                 11 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia  
                                 i obciąŜenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania lub  
                                 najmu na czas dłuŜszy niŜ trzy lata i na czas nieokreślony 
 
XV          XV/86/2008  przystąpienia Gminy RozdraŜew do Stowarzyszenia Lokalna Grupa  
                                 Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” 
 
XVI        XVI/87/2008  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2007 rok  
              28.04.2008r. 
 
XVI        XVI/88/2008 wyraŜenia zgody na wykup nieruchomości gruntowych  
                                 przeznaczonych pod przepompownie w miejscowości Trzemeszno 



XVI         XVI/89/2008  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2008  
                                   roku 
 
XVI         XVI/90/2008  zmian budŜetu gminy na 2008 rok 
 
XVI         XVI/91/2008  przystąpienia Gminy RozdraŜew do realizacji projektu systemowego  
                                   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem  
                                   „Aktywna integracja w gminie RozdraŜew 
 
XVII        XVII/92/2008  zmiany uchwały Nr V/22/1999 Rady Gminy RozdraŜew z dnia  
              2.06.2008 r.    12 marca 1999 r. w sprawie utworzenia gimnazjów publicznych,  
                                    ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich 
                                    obwodów na obszarze Gminy RozdraŜew. 
 
XVII        XVII/93/2008  utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi 
 
XVII        XVII/94/2008  ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
                                    RozdraŜew i granic ich obwodów 
 
XVII        XVII/95/2008  wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
 
XVII        XVII/96/2008  zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
                                    alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na obszarze gminy 
                                    RozdraŜew na 2008 r. 
 
XVII        XVII/97/2008  udzielenia pomocy Powiatowi Krotoszyńskiemu 
 
XVII        XVII/98/2008  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy RozdraŜew 
 
XVII        XVII/99/2008  zmian budŜetu gminy na 2008 rok 
 
XVII       XVII/100/2008  przedłuŜenia obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
                                    w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
 
XVIII   XVIII /101/2008  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania   
             8.07.2008r.        przestrzennego w RozdraŜewie 
 
XVIII      XVIII/102/2008  zmian budŜetu gminy na 2008 rok 
 
XVIII      XVIII/103/2008  regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze  
                                      socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  
                                      RozdraŜew 
 
XVIII      XVIII/104/2008  wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości 
 
XIX          XIX/105/2008  zmiany uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy RozdraŜew  
               28.08.2008r.    z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru  
                                      zniŜek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  
                                      w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku  
                                      realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
                                      dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
 
XIX          XIX/106/2008  zmian budŜetu gminy na 2008 rok, 
 
XIX           XIX107/2008  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
                                     i zbiorowego odprowadzania ścieków 
 
XX            XX/108/2008  zmian budŜetu gminy na 2008 rok 

               25.09.2008r. 



XX            XX/109/2008  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości RozdraŜewek 

 

XX           XX/110/2008  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Maciejew 
 
XXI         XXI/111/2008  zmian budŜetu gminy na 2008 rok 
     14.10.2008r. 
 
XXII       XXII/112/2008  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
               14.11.2008r.   na obszarze Gminy RozdraŜew, 
 
XXII       XXII/113/2008  ustalenia stawek podatku od środków transportowych  
                                     na obszarze Gminy RozdraŜew, 
 
XXII       XXII/114/2008  obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącej podstawę  
                                      obliczenia podatku rolnego na 2009 r. na obszarze Gminy  
                                      RozdraŜew, 
 
XXII        XXII/115/2008  wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy  
                                      RozdraŜew,  
 
XXII        XXII/116/2008  pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Krotoszyn  
                                      w 2008 roku,  
 
XXII        XXII/117/2008  zmian budŜetu gminy na 2008 r. 
 
XXII        XXII/118/2008  przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy 
 
XXIII      XXIII/119/2008  zabezpieczenia w budŜecie Gminy RozdraŜew środków   
               20.11.2008r.     finansowych na realizację w roku 2009 projektu pn.  
                                       Przebudowa dróg gminnych relacji Wolenice Dzielice- RozdraŜew  
                                       ubiegającej się o dofinansowanie w ramach „Narodowego   
                                       Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
 
XXIII       XXIII/120/2008  regulaminu wynagrodzenia w 2009 roku nauczycieli  
                                       zatrudnionych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez      
                                       Gminę RozdraŜew 
 
 
XXIII       XXIII/121/2008  określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i  
                                       wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla    
                                        nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę   
                                        RozdraŜew w 2009roku 
 
XXIV        XXIV/122/2008  uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  
                 30.12.2008r.    problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 
                                        na obszarze gminy RozdraŜew na 2009r. 
 
XXIV         XXIV/123/2008  uchwalenia budŜetu gminy RozdraŜew na 2009 rok 
 
XXIV         XXIV/124/2008  ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego  
                                         obowiązującego w jednostkach organizacyjnych Gminy  
                                         RozdraŜew oraz akceptacji wartości punktów proponowanych  
                                         przez te jednostki, 
 
XXIV          XXIV/125/2008  zmian w budŜecie gminy na 2008r. 
 
XXIV          XXIV/126/2008  ustalenia wydatków w budŜecie gminy RozdraŜew, które  
                                          nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008 
 



XXIV          XXIV/127/2008  zmiany uchwały Nr XI/57/2007 Rady Gminy RozdraŜew z dnia  
                                          8 listopada 2007r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre  
                                          świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez  
                                          Gminę RozdraŜew, 
 
XXIV          XXIV/128/2008  zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn  
                                          dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli,  
 
XXIV          XXIV/129/2008  ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków  
                                          Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, 
 
XXIV          XXIV/130/2008  uchylenia uchwały Nr XXIII/119/2008r. Rady Gminy  
                                          RozdraŜew z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie  
                                          zabezpieczenia w budŜecie Gminy RozdraŜew środków 
                                          finansowych na realizację w roku 2009 projektu  
                                          pn.: „Przebudowa dróg gminnych relacji Wolenice- Dzielice 
                                          -RozdraŜew” ubiegającej się o dofinansowanie w ramach  
                                         „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  
                                          2008 – 2011”    
 
XXIV          XXIV/131/2008  zmiany uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy RozdraŜew z dnia  
                                          30 kwietnia 2003r. w sprawie: zasad udzielenia i rozmiaru  
                                          zniŜek nauczycielom, którym powierzono stanowiska  
                                          kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania  
                                          od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego  
                                          wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
                                           i opiekuńczych 
 

XXIV          XXIV/132/2008  wyraŜenia zgody na  wykup nieruchomości gruntowej  
                                          przeznaczonej pod budowę studni wodomierzowych  
                                          w miejscowości RozdraŜewek. 


