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Zapraszam na  XII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO,  która odbędzie się w dniu 7 

września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie 

z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Powiatu. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XI sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2015 roku. 

5. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie”  

Sp. z o.o. za 2014 rok. 

6. Informacja dotycząca likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie.  

7. Informacja na temat wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2014/2015 oraz 

potrzeby w tym zakresie na rok 2015/2016. 

8. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności 

Skarbu Państwa. 

9. Informacja o stanie środowiska na obszarze Województwa Wielkopolskiego oraz wyniki 

działań kontrolnych na terenie powiatu za 2014 i 2015 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przekazania skargi 

według właściwości.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego wyrażającego stanowisko Rady 

Powiatu Jarocińskiego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie 

Kotlin prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi  

na terenie powiatu jarocińskiego. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na zbycie nieruchomości położonej w Jarocinie. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki pod firmą „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału 

zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata  

2015-2028. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r.  

18. Interpelacje i zapytania radnych.  

19. Wnioski i oświadczenia radnych.  

20. Wolne głosy i wnioski. 

21. Komunikaty. 

22. Zakończenie obrad. 

 Przewodniczący 

 Rady Powiatu 

    

  Jan Szczerbań  


