
REJESTR UCHWAŁ  

RADY GMINY ROZDRAŻEW 

Rok 2017 

Nr                   data                           w sprawie                                                                    

XXIV/139/2017  23.02.2017r. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
                                           i gimnazjów do nowego ustroju  szkolnego   
 
XXIV/140/2017    zmian budżetu  gminy na 2017r.  
 
XXIV/141/2017    zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
     Społecznej w Rozdrażewie 
 
XXIV/142/2017    określenia Programu opieki nad zwierzętami  
     bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
     na terenie Gminy Rozdrażew na 2017r.  
 
XXIV/143/2017   Wieloletniego Programu Gospodarowania 
     Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata  
     2017-2022 
 
XXIV/144/2017    zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  
     mieszkaniowego  zasobu Gminy  Rozdrażew 
 
XXIV/145/2017    wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  
     bezprzetargowym umowy na najem garażu  
     z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat 
 
XXIV/146/2017    wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
     bezprzetargowym umowy na najem garażu  
     z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat 
 
XXIV/147/2017    wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  
     bezprzetargowym umowy na dzierżawę ogrodu  
     z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat 
 
XXIV/148/2017    wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  
     bezprzetargowym umowy na dzierżawę ogrodu 
     z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat 
 
XXIV/149/2017    wyrażenia zgody na zawarcie w trybie   
     bezprzetargowym umowy na najem lokalu  
     użytkowego (pomieszczenia gospodarczego)  
     z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat 
 
XXIV/150/2017    wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  
     bezprzetargowym umowy na najem lokalu  
     użytkowego (pomieszczenia gospodarczego) 
     z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat 
 
XXIV/151/2017   wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  
     bezprzetargowym umowy na najem lokalu 
     użytkowego (pomieszczenia gospodarczego)  
     z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat 
 



XXIV/152/2017    przyjęcia sprawozdań  z działalności Komisji Rady  
     Gminy 
 
XXIV/153/2017    przyjęcia planów pracy na rok 2017. 
 
XXIV/154/2017   wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji  
     Związku Gmin  Zlewni Górnej Baryczy 
 
XXV/155/2017 29.03.2017R. dostosowania sieci szkół podstawowych 
     i gimnazjów do nowego ustroju  szkolnego   
 
XXV/156/2017    określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół   
     podstawowych prowadzonych przez Gminę  
     Rozdrażew, dla kandydatów zamieszkałych  
     poza obwodami tych szkół oraz o określeniu  
     dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  
     tych kryteriów 
 
XXV/157/2017    określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego  
     do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
     w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
     Rozdrażew i dokumentów niezbędnych do  
     potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu  
     każdemu kryterium określonej liczby punktów 
 
XXV/158/2017    zmian budżetu  gminy na 2017r.,  
 
XXV/159/2017   zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
     i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie  
     gminy, 
 
XXVI/160/2017 27.04.2017r. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki  
     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze  
     Gminy Rozdrażew  na 2017r.,  
 

XXVI/161/2017    zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania 
     Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew na 2017r., 
 
XXVI/162/2017    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  
     Krotoszyńskiemu w 2017 roku, 
 
XXVI/163/2017    zmian budżetu  gminy na 2017r., 
 
XXVI/164/2017    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
     Rozdrażew na lata 2017-2025, 
 
XXVI/165/2017    zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
     Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu  
     na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji  
     sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew –  
      nowe osiedle”, 
 
XXVII/166/2017    17.05.2017r.    zmian budżetu gminy na 2017r., 
  
XXVII/167/2017                           zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
                                                   Rozdrażew na lata 2017- 2025,  
 
 
 



XXVIII/168/2017   30.05.2017r.   zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  
                                                  sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok 
 
XXVIII/169/2017             udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 
              wykonania budżetu za 2016 rok 
 
XXVIII/170/2017             zmian budżetu  gminy na 2017r. 
 
XXVIII/171/2017             zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
                                                  Rozdrażew na lata 2017-202, 
 
XXVIII/172/2017    dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody  
                                                   budżetu Gminy Rozdrażew instrumentem płatniczym 
 
XXVIII/173/2017    odwołania Skarbnika Gminy 
 
XXIX/174/2017    6.06.2017r.       powołanie Skarbnika Gminy  
 
XXX/175/2017     9.08.2017r.       przeznaczenia umorzonej części pożyczki  
                                                  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
                                                  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  
 
XXX/176/2017                             przeznaczenia umorzonej części pożyczki  
                                                  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
                                                  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
 
XXX/177/2017                             udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu 
 
XXX/178/2017                             zmian budżetu  gminy na 2017r.  
 
XXX/179/2017             zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
                                                  Rozdrażew na lata 2017-2025 
 
XXXI/180/2017     30.08.2017r.    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie  
                                                  wspólnej realizacji projektu  pn. „Budowa instalacji 
                                                  fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski,  
                                                  Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji  
                                                  energii ze źródeł odnawialnych” 
 
XXXI/181/2017                            zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
                                                  Rozdrażew na lata 2017-2025, 
 
XXXI/182/2017                            wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  
                                                   bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu rolnego  
                                                   z dotychczasowym dzierżawcą na okres  do 3 lat 
 
XXXI/183/2017                             wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  
                                                   bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu rolnego 
                                                   z dotychczasowym dzierżawcą na okres  do 3 lat 
 
XXXI/184/2017                             wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
                                                    bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu rolnego  
                                                    z dotychczasowym dzierżawcą na okres  do 3 lat 
 
XXXII/ 185/2017    29.09.2017r.    zmian budżetu gminy na 2017r. 
 
 
 
 



XXXII/186/2017    23.10.2017       ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
                                                   odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
                                                   udzielających schronienia osobom tego pozbawionym 
                                                    i mieszkaniach chronionych  
 
XXXII /187/2017   ustanowienia, zasad nadawania i wręczania oraz  
                                                   noszenia Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew,  
 
XXXII/188/2017    zmiany Statutu Gminy Rozdrażew 
 
XXXIII/189/2017   23.10.2017r.  w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r., 
 
XXXIII/190/2017   w sprawie szczególnego 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, 
 
XXXIII/191/2017   w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 
     porządku na terenie Gminy Rozdrażew, 
 
XXXIII/192/2017   w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci i 
     sztandaru, 
 
XXXIII/193/2017   w sprawie wyborów Członków Komisji Odznaki  
     Honorowej Gminy Rozdrażew, 
 
XXXIII/194/2017   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
     bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu pod garaż
     z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat, 
 
XXXIII/195/2017   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
     bezprzetargowym umowy najmu garażu z  
     dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat, 
 
XXXIV/196/2017 2.11.2017r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
     Rozdrażew na lata 2017-2025, 
 
XXXV/197/2017 14.11.2017r. określenia wysokości stawek podatku od   
     nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew, 
 
XXV/198/2017   określenia stawek podatku od środków   
     transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew, 
 
XXXV/199/2017   zmiany budżetu gminy na 2017r., 
 
XXXV/200/2017   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
     Rozdrażew na lata 2017-2015, 
 
XXXV/201/2017   rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew 
                                                  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
                                                  o których mowa w art. 3 ust ust. 3 ustawy  
                                                  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 
     2018 rok, 
 
XXXV/202/2017   stwierdzenie przekazania Zespołu Szkół Publicznych 
     w  ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami  
     Przedszkolnymi w Rozdrażewie, 



 
XXXV/203/2017   stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół  
     Publicznych w Nowej Wsi w ośmioletnią Szkołę  
     Podstawową w Nowej Wsi, 
 
XXXVI/204/2017    stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych  
                                                   w Rozdrażewie w ośmioletnią  Szkołę Podstawową 
                                                   w Rozdrażewie, 
 
XXXVI/205/2017    wyrażenia zgody na zawarcie w trybie  
                                                   bezprzetargowym umowy  najmu lokalu użytkowego 
     (gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej)  
     z dotychczasowym najemcą  na okres 3 lat, 
 
XXXVI/206/2017   wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
                                                   bezprzetargowym umowy  najmu lokalu użytkowego - 
                                                   pomieszczenia przeznaczonego na działalność  
     Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
     w Rozdrażewie przy ul. Krotoszyńskiej 9  
     z dotychczasowym najemcą  na okres 3 lat, 
 
XXXVI/207/2017    powierzenia Regionalnemu Zakładowi  
     Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. zadania 
     polegającego na zagospodarowaniu odpadów  
     komunalnych odbieranych  z nieruchomości  
     zamieszkałych z terenu Gminy Rozdrażew,  
 
XXXVII/208/2017 28.12.2017r. zmiany w budżecie gminy na 2017 r., 
 
XXXVII/209/2017   zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminie 
     Rozdrażew na lata 2017-2015 
 
XXXVII/210/2017   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi   
     Krotoszyńskiemu w 2018 r. 
 
XXXVII/211/2017   uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i  
     Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze 
     Gminy Rozdrażew na 2018 r., 
 
XXXVII/212/2017   uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
     Narkomani na obszarze Gminy Rozdrażew na 2018 r., 
 
XXXVII/213/2017   zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia   
     przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w  
     ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rozdrażewie 
 
XXXVII/214/2017   zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia   
     przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w  
     Rozdrażewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
     Nowej Wsi 
 
XXXVII/215/2017   ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
                                                  Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy  
                                                  Rozdrażew 
 
XXXVII/216/2017   ustalenia wydatków w budżecie gminy Rozdrażew, 
                                                  które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 
 



XXXVII/217/2017   uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
     Rozdrażew na lata 2018-2025 
 
XXXVII/218/2017   budżetu na rok 2018. 


