
 

REJESTR UCHWAŁ  
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

Rok 2020 

Nr                   data                           w sprawie                                                                    

XV/105/2020     19.02.2020r. zmian budżetu  gminy na 2020r., 

 

XV/106/2020    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

     Rozdrażew  na lata 2020-2025. 

 

XV/107/2020    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  

     Krotoszyńskiemu w 2020 roku 

 

XV/108/2020    określenia Programu opieki nad zwierzętami 

      bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

      na terenie Gminy Rozdrażew na 2020r., 

 

XV/109/2020    planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego  

      nauczycieli oraz ustalenia  maksymalnej kwoty 

      dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie  

      nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

      prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 

 

 

XV110/2020     określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie  

      Rozdrażew, w roku szkolnym 2019/2020 

      

XV/111/2020    przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku  

      na terenie Gminy Rozdrażew 

 

XV/112/2020    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 

 

XV/113/2020    przyjęcia  sprawozdań z działalności stałych komisji  

      Rady Gminy Rozdrażew 

 

XV/114/2020    przyjęcia planów pracy na 2020 rok  

 

 
XVI/115/2020    5.03.2020r. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

      na terenie Gminy Rozdrażew 

 

XVI/116/2020    zmiany uchwały 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 

 



 

XVI/117/2020    zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego  nauczycieli oraz ustalenia  

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  w 2020 r. 

za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 

 

XVI/118/2020   zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia  

w prowadzonych przez Gminę  Rozdrażew  

przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych oraz innych formach  

wychowania przedszkolnego 

 
XVII/119/2020   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  

29.04.2020r.     Krotoszyńskiemu w 2020 roku 

 

XVII/120/2020   zmian budżetu  gminy na 2020r.   

 

XVII/121/2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rozdrażew na lata 2020-2025 

 

XVII/122/2020   wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym umowy najmu lokalu  

użytkowego (pomieszczenia gospodarczego) z 

dotychczasowym najemcą na okres 3 lat  

 

XVII/123/2020 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym umowy najmu lokalu 

użytkowego (pomieszczenia gospodarczego) 

 

z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat,   

XVII/124/2020 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym umowy na dzierżawę ogrodu  

z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat  

 

XVII/125/2020 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym umowy na dzierżawę ogrodu  

z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat  

 

XVII/126/2020 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym umowy najmu garażu  

z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat 

 

XVII/127/2020  zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,   

   trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji  

i sposobu jej rozliczania 

 
 

XVIII/128/2020   3.06.2020r.  zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej   

                                                   Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2020 roku 

 

XVIII/129/2020        zmiany Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze  

Gminy Rozdrażew na 2020 r. 

 

XVIII/130/2020    zmiany  Gminnego  Programu Przeciwdziałania  

Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew na 2020 r. 

 

XVIII/131/2020    zmian budżetu gminy na 2020r.  

 



XVIII/132/2020    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

      

XVIII/133/2020    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnym składanej  

przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania  deklaracji za pomocą środków komunikacji  

elektronicznej 

 
XVIII/134/2020   wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego 

w drodze przetargu nieograniczonego 
 

XIX/135/2020   15.07.2020r.        zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej  

                                                  Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2020 roku 

 

XIX/136/2020      zmian budżetu gminy na 2020r.  

      

XIX/137/2020     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Rozdrażew na lata 2020-2025 

 

XIX/138/2020    zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru  

      zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin  

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko  

kierownicze oraz określenia tygodniowego  

obowiązkowego wymiaru zajęć  dydaktycznych,  

wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego,  

psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz  

nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii,     

obowiązujących w przedszkolach, szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych  przez Gminę 

Rozdrażew 

 

XIX/139/2020    określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie  

Rozdrażew, w roku szkolnym 2020/2021 

 

XIX/140/2020    zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,  

                                                  trybu postępowania  w sprawie udzielania dotacji  

                                                  i sposobu jej rozliczania 

 

XIX/141/2020    wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu  

               nieruchomości stanowiących własność Gminy na rzecz  

       Farma Wiatrowa Rozdrazew spółka z ograniczoną  

        odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

   

 

XIX/142/2020     określenia  minimalnych wysokości  stawek czynszu  

za dzierżawę  gruntów  komunalnych na terenie gminy   

Rozdrażew  

 

XX/143/2020       28.08.2020r.     udzielenia Wójtowi Gminy Rozdrażew wotum zaufania 

 

XX/144/2020                               zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  

                                                  sprawozdania z wykonania budżetu za 2019rok  

 

XX/145/2020                               udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu   

                                                  wykonania budżetu za 2019  rok  

 

XX/146/2020      zmian budżetu gminy na 2020r.  

        



XX/147/2020                               przystąpienia Gminy Rozdrażew do realizacji projektu  

                                                  partnerskiego pn. "Zwiększenie dostępności transportu  

                                                  publicznego dla mieszkańców gmin Krotoszyn  

                                                  i Rozdrażew poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej  

                                                  - etap Nowy Folwark -Bożacin-Brzoza w ciągu drogi   

                                                  4331P, wraz z promocją zrównoważonego transportu  

                                                  w Powiecie Krotoszyńskim", w ramach WRPO na lata 

                                                  2014-2020; Oś Priorytetowa 3 Energia Działanie 3.3  

                                                  Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność  

                                                  miejska Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze  

                                                  transportu miejskiego   

 

XX/148/2020    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Rozdrażew na lata 2020-2025, 

 

XX/149/2020    zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi   

           2013-2020” 

           

XX/150/2020    wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

                                                   bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego  

                                                  (pomieszczenia gospodarczego) z dotychczasowym  

                                                   najemcą na okres 3 lat            

 

XX/151/2020    wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  

                                                   bezprzetargowym umowy najmu nieruchomości 

                                                   z dotychczasowym najemcą na okres do 3 lat  

                                                                                                                    

XX/152/2020    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości                                    

      

XXI/153/2020    30.09.2020r.  zmian budżetu gminy na 2020r. 

 

XXI/154/2020                              zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

                                                  Rozdrażew na lata 2020-2025 

 

XXI/155/2020     wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu rolnego  

z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat 

     

XXI/156/2020    zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków  

komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów  

i przewoźników, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina  Rozdrażew, warunków 

i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia 

stawek opłat za korzystanie z nich 

 

XXI/157/2020    powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania  

zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór  

nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami  

dla gmin objętych Porozumieniem w zakresie  

zagospodarowania odpadów komunalnych”   

oraz zawarcia Porozumienia. 

 
 

XXII/158/2020    12.11.2020r.    zmian budżetu gminy na 2020r. 

 

XXII/159/2020    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

                                                  Rozdrażew na lata 2020-2025 

 

XXII/160/2020    wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia  

międzygminnego z Gminą Jarocin 



XXII/161/2020     zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

                                                   na terenie  Gminy Rozdrażew 

 

XXII/162/2020     zmiany uchwały 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 

 

XXII/163/2020    ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla  

członków Ochotniczych Straży  Pożarnych z terenu  

Gminy Rozdrażew 

 

XXII/164/2020               wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym umowy dzierżawy  gruntu rolnego               

z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat 

 

XXII/165/2020   wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 

bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu pod garaż 

z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat 

 

XXIII/166/2020 3.12.2020r. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji  

sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej  

w miejscowości Dzielice – budowa łącznika  

Rozdrażew-Dzielice” 

 

XXIII/167/2020   zmian budżetu gminy na 2020 rok 

 

XXIII/168/2020   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 2021 rok 

 

XXIII/169/2020   wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rozdrażew 

 

 

XXIV/170/2020      29.12.2020r.   przystąpienia Gminy Rozdrażew do spółki  ZGO  

                                                   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie  

                                                    – Wielkopolskie Centrum Recyklingu 

 

XXIV/171/2020         zmian budżetu  gminy na 2020r. 

 

XXIV/172/2020       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  

                                                   Krotoszyńskiemu w 2021r.  

 

XXIV/173/2020    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze  

Gminy Rozdrażew na 2021 

 

XXIV/174/2020    uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  

Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew na 2021r. 

 

XXIV/175/2020          planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty                                                       

dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie  



nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, 

 

XXIV/176/2020     przyjęcia aktualizacji Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Rozdrażew 

pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy  Rozdrażew na lata 2020-2032” 

 

XXIV/177/2020      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  

bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego  

(gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej)  

z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat 

 

XXIV/178/2020      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  

bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego – 

magazyn w piwnicy w budynku Ośrodka Zdrowia  

z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat 

 

 XXIV/179/2020         zmiany szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

 

XXIV/180/2020                           uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

         Rozdrażew  na lata 2021-2026 

  

XXIV/181/2020                  budżetu na rok 2021   

 

XXIV/182/2020                   odwołania Skarbnika Gminy 

 

XXIV/183/2020                   powołania Skarbnika Gminy 

   


