
REJESTR UCHWAŁ  

RADY GMINY ROZDRAŻEW 
Rok 2021 

Nr                   data                            w sprawie                                                                    

 
XXV/184/2021     28.01.2021r. zmian budżetu  gminy na 2020r., 

 
XXV/185/2021                     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

                                                  Rozdrażew na lata 2021-2026,   

 

XXV/186/2021   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 

 

XXV/187/2021                             rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w sprawie  

                                                  niedyskryminacji mieszkańców Gminy Rozdrażew 

                                                  rozumianej jako regulacje prawne, a także  

                                                  wywieranie medialnej czy społecznej presji na  

                                                  urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców,  

                                                  lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe  

                                                  zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji  

                                                  mieszkańców gminy Rozdrażew, w związku  

                                                  z planowanymi przez Rząd RP masowymi  

                                                  szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

  

XXV/188/2021                            rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w sprawie  

                                                 niedyskryminacji mieszkańców Gminy Rozdrażew  

                                                 rozumianej jako regulacje prawne, a także wywieranie  

                                                 medialnej czy społecznej presji na urzędników czy  

                                                 funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności  

                                                 czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do  

                                                 jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy  

                                                 Rozdrażew, w związku z planowanymi przez Rząd RP  

                                                 masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi  

                                                 SARS-CoV-2  

 

XXV/189/2021                            rozpatrzenia petycji „W obronie prawdy, godności 

                                                 i wolności człowieka”. 

 

XXV/190/2021           zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

         Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

                                                 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji  

                                                 sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej  

                                                 w miejscowości Dzielice” 

 

XXVI/191/2021  23.02.2021r.      zmian budżetu  gminy na 2021r. 

 

XXVI/192/2021           zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

         Rozdrażew na lata 2021 – 2026 

 



XXVI/193/2021           określenia „Programu opieki nad zwierzętami  

         bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

         na terenie Gminy Rozdrażew na 2021r.” 

 

XXVI/194/2021           rozpatrzenia petycji-listu otwartego pt.: List otwarty do 

Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, 

Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm!  

STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej  

SZCZEPIONCE” 

 

XXVI/195/2021   powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia jej  

składu osobowego 

 

XXVI/196/2021   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek o nr ewid. 143/9 i 662 w Rozdrażewie 

 

XXVI/197/2021   przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji 

Rady Gminy Rozdrażew 

 

XXVI/198/2021   przyjęcia planów pracy na 2021 rok 

 

XXVI/199/2021   zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji  

sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Dzielice” 

 

 

XXVII/200/2021   31.03.2021r.  zmiany Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze 

Gminy Rozdrażew na 2021r. 

 

XXVII/201/2021   zmiany  Gminnego  Programu Przeciwdziałania  

Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew na 2021r. 

 

XXVII/202/2021   zmian budżetu  gminy na 2021r. 

 

XXVII/203/2021   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 

2021 – 2024, 

 

XXVII/204/2021/    uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do  

sporządzenia  zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego  zespołu 

elektrowni wiatrowych w gminie Rozdrażew 

 

XXVII/205/2021   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla 

wybranych obszarów w rejonie wsi Trzemeszno,  

Nowa Wieś, Grębów 

 

XXVII/206/2021   przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu 

położonego przy ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie 

 

XXVII/207/2021    rozpatrzenia petycji „o opinię ws przeprowadzenia  

        REFERENDUM LUDOWEGO” 



XXVII/208/2021   rozpatrzenia petycji „o poparcie Rządu Tymczasowej  

Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego” 

 

XXVIII/209/2021 28.05.2021r. uchwalenia  studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego  Gminy Rozdrażew 

 

XXVIII/210/2021   zmian budżetu  gminy na 2021r. 

  

XXVIII/211/2021   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Rozdrażew na lata 2021- 2026 

 

XXVIII/212/2021   Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy  Rozdrażew na  

lata 2021-2026, 

  

XXVIII/213/2021   zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy  Rozdrażew  

     

XXVIII/214/2021   określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  o dochodach 

 

XXIX/215/2021  23.06.2021r. zmian budżetu gminy na 2021 rok,  

  

XXIX/216/2021   Wieloletniego Programu Gospodarowania 

        Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew 2021-2026 

 

XXIX/217/2021   zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali  

wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy  

 

XXIX/218/2021   wskazania przedstawiciela do Komisji Mieszkaniowej 

 

XXX/219/2021  7.07.2021r.  udzielenia Wójtowi Gminy Rozdrażew wotum zaufania 

 

XXX/220/2021   zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok 

 

XXX/221/2021   udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu  

wykonania budżetu za 2020 rok 

                     

XXX/222/2021    zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej  

Powiatowi Krotoszyńskiemu w roku  2021, 

 

XXX/223/2021    zmian budżetu gminy na 2021r.,  

 

 

XXX/224/2021    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Rozdrażew na lata 2021-2026, 

 

 

XXX/225/2021    projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rozdrażew. 


