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Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

I/1/14 27.11.14 
stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego. 
 

 

I/2/14 27.11.14 
stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Jarocińskiego 
 

 

I/3/14 27.11.14 stwierdzenia wyboru Starosty Jarocińskiego.   

I/4/14 27.11.14 
ustalenia wynagrodzenia dla Starosty - Przewodniczącego 

Zarządu Powiatu w Jarocinie  
 

 

I/5/14 27.11.14 stwierdzenia wyboru Wicestarosty   

I/6/14 27.11.14 
stwierdzenia wyboru pozostałych członków Zarządu 

Powiatu w Jarocinie  
 

zm. uch. III/31/14, 

VII/60/15, VIII/68/15  

I/7/14 27.11.14 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego   

I/8/14 27.11.14 
powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych komisji 

Rady Powiatu Jarocińskiego 
 

 

I/9/14 27.11.14 
ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego 
 

 

I/10/14 27.11.14 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu powiatu 

jarocińskiego 
 

 

II/11/14 11.12.14 
ustanowienia przedstawiciela powiatu w Związku Powiatów 

Polskich.  
 

 

II/12/14 11.12.14 
ustanowienia przedstawiciela powiatu w Stowarzyszeniu 

Gmin i Powiatów Wielkopolski. 
 

 

II/13/14 11.12.14 delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku.   



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

II/14/14 11.12.14 
zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego. 
 

 

II/15/14 11.12.14 
zmiany w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego.  
 

 

II/16/14 11.12.14 
zmiany w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego.  
 

 

II/17/14 11.12.14 
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
 

 

II/18/14 11.12.14 
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
 

 

II/19/14 11.12.14 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

z terenu powiatu jarocińskiego oraz harmonogram 

tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu 

miasta Jarocin. 

 

 

II/20/14 11.12.14 

zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego 

zbadania wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Jarocińskiego. 

 

 

II/21/14 11.12.14 likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie.   

II/22/14 11.12.14 

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. 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

II/23/14 11.12.14 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-

2022. 

 

 

II/24/14 11.12.14 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.   

III/25/14 29.12.14 
zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego. 
 

 

III/26/14 29.12.14 
zmiany w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego. (dotyczy M. Małynicza) 
 

 

III/27/14 29.12.14 
zmiany w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego. (dotyczy M. Walczaka) 
 

 

III/28/14 29.12.14 planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2015 rok.   

III/29/14 29.12.14 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego na rok 2015. 
 

 

III/30/14 29.12.14 
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym 

Rady Powiatu Jarocińskiego. 
 

 

III/31/14 29.12.14 
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru 

pozostałych członków Zarządu Powiatu w Jarocinie. 
 

 

III/32/14 29.12.14 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-

2022. 

 

 

III/33/14 29.12.14 zmian budżetu powiatu na 2014 r.    

III/34/14 29.12.14 
ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2015-2024. 
 

 

III/35/14 29.12.14 uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok   



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

IV/36/15 29.01.15 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego 
 

 

IV/37/15 29.01.15 
uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego 
 

 

IV/38/15 29.01.15 
planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego 

na 2015 rok. 
 

 

IV/39/15 29.01.15 powołania Komisji Doraźnej.   

IV/40/15 29.01.15 
ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych. 
 

 

IV/41/15 29.01.15 

wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady Powiatu 

Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego.  

 

 

IV/42/15 29.01.15 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.  

 

 

IV/43/15 29.01.15 
wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w roku 2015.  
 

 

IV/44/15 29.01.15 
zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z 

zakresu administracji rządowej 
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

IV/45/15 29.01.15 

dotycząca apelu Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

rezygnacji z wykonania przejazdu drogowego nad drogą 

ekspresową S11 w km 345+425, co jest równoznaczne z 

rezygnacją z budowy wiaduktu drogowego WD-8 w ciągu 

drogi gminnej i dojazdów do tego wiaduktu. 

 

 

IV/46/15 29.01.15 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2024 

 

 

IV/47/15 29.01.15 zmian budżetu powiatu na 2015 r.   

V/48/15 26.02.15 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

 

V/49/15 26.02.15 
w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych komisji 

Rady Powiatu Jarocińskiego. 
 

 

V/50/15 26.02.15 

zmieniającego uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na 

rok 2015. 

 

 

V/51/15 26.02.15 
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska 

Powiatu Jarocińskiego”. 
 

 

V/52/15 26.02.15 
w sprawie 100. rocznicy Wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego 
 

 

V/53/15 26.02.15 

zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2024. 

 

 

V/54/15 26.02.15 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.    



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

VI/55/15 26.03.15 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2015 r. 

 

 

VI/56/15 26.03.15 

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. 

 

 

VI/57/15 26.03.15 

zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2024. 

 

 

VI/58/15 26.03.15 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.    

VII/59/15 23.04.15 
zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego 
 

 

VII/60/15 23.04.15 
przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

Pana Teodora Józefa Grobelnego. 
 

 

VII/61/15 23.04.15 
przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego 

Rady Powiatu Jarocińskiego. 
 

 

VII/62/15 23.04.15 
przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. 
 

 

VII/63/15 23.04.15 
stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego. 
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

VII/64/15 23.04.15 
stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego. 
 

 

VII/65/15 23.04.15 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2024. 

 

 

VII/66/15 23.04.15 zmian budżetu powiatu na 2015 r.   

VIII/67/15 29.05.15 
zmieniającego uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego. 
 

 

VIII/68/15 29.05.15 
stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego. 
 

 

VIII/69/15 29.05.15 
Apel Rady Powiatu Jarocińskiego o przywrócenie linii 

kolejowej na trasie Jarocin-Września – Gniezno. 
 

 

VIII/70/15 29.05.15 Statutu Powiatu Jarocińskiego.   

VIII/71/15 29.05.15 

zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2024. 

 

 

VIII/72/15 29.05.15 zmian budżetu powiatu na 2015 r.    

IX/73/15 19.06.15 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego 

za 2014 rok. 

 

 

IX/74/15 19.06.15 udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.    

IX/75/15 19.06.15 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego  
 

 

IX/76/15 19.06.15 
przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. 
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

IX/77/15 19.06.15 
stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego 
 

 

IX/78/15 19.06.15 
zmiany w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego. 
 

 

IX/79/15 19.06.15 

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. 

 

 

IX/80/15 19.06.15 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2024. 

 

 

IX/81/15 19.06.15 zmian budżetu powiatu na 2015 r.    

X/82/15 07.07.15 zamiany nieruchomości położonych w Jarocinie.   

X/83/15 07.07.15 

porozumienia z Miastem Zielona Góra dotyczącego 

finansowania kształcenia uczniów klas wielozadaniowych 

prowadzonych przez Powiat Jarociński w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

 

 

X/84/15 07.07.15 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2024. 

 

 

X/85/15 07.07.15 zmian budżetu powiatu na 2015 r.   



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XI/86/15 06.08.15 

wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Jarocińskiego w 

sprawie podjęcia działań na rzecz ograniczenia skutków 

suszy  

 

 

XI/87/15 06.08.15 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz 

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 

 

 

XI/88/15 06.08.15 w sprawie emisji obligacji komunalnych   

XI/89/15 06.08.15 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata  

2015-2024. 

 

 

XI/90/15 06.08.15 zmian budżetu powiatu na 2015 r.   

XII/91/15 07.09.15 
przekazania skargi według właściwości.  

 
 

 

XII/92/15 
07.09.15 wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Jarocińskiego. 

 
 

 

XII/93/15 
07.09.15 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 
 

 

XII/94/15 

07.09.15 powierzenia Gminie Kotlin prowadzenia zadania 

publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi 

na terenie powiatu jarocińskiego. 

 

 

 

XII/95/15 

07.09.15 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w 

Jarocinie. 

 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XII/96/15 

07.09.15 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. 

 

 

 

XII/97/15 07.09.15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2028. 

 

 

 

XII/98/15 07.09.15 zmian budżetu powiatu na 2015 r.   

XIII/99/15 29.09.15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. (Ośrodek 

Terapii Uzależnień) 

 

 

XIII/100/15 29.09.15 wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości niezabudowanej położonej w Jarocinie. 
 

 

XIII/101/15 29.09.15 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego. (Poręba) 
 

 

XIII/102/15 29.09.15 pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych 

na terenie Powiatu jarocińskiego. 
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XIII/103/15 29.09.15 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonych na terenie Powiatu Jarocińskiego oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

 

 

XIII/104/15 29.09.15 zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przekazane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu ma 

2015 rok. 

 

 

XIII/105/15 29.09.15 zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2028. 

 

 

XIII/106/15 29.09.15 zmian budżetu powiatu na 2015 r.  

 
 

 

XIII/107/15 29.09.15 zawarcia z Gminą Jarocin porozumienia w zakresie 

wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

 

XIV/108/15 29.10.15 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego 

zbadania skargi. 
 

 

XIV/109/15 29.10.15 wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie 

Jarocin w roku 2016 
 

 

XIV/110/15 29.10.15 zatwierdzenia projektu współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. (pt. Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

jarocińskim) 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XIV/111/15 29.10.15 zatwierdzenia projektu współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. (pt. Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 

powiecie jarocińskim) 

 

 

XIV/112/15 29.10.15 wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Jarocińskiego 

popierające działania Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w 

Jarocinie” mające na celu utworzenie przy szpitalu poradni 

zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz poradni 

diabetologicznej 

 

 

XIV/113/15 29.10.15 zamiany nieruchomości położonych w Jarocinie   

XIV/114/15 29.10.15 wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Jarocin zadania 

publicznego- zarządzania przystankami komunikacyjnymi 

zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach 

administracyjnych Gminy Jarocin 

 

 

XIV/115/15 29.10.15 przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2016 rok. 

 

 

XIV/116/15 29.10.15 przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2016-2019” 
 

 

XIV/117/15 29.10.15 Apel Rady Powiatu Jarocińskiego o przywrócenie linii 

kolejowej na trasie Krotoszyn- Jarocin- Września- Gniezno 
 

 

XIV/118/15 29.10.15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2028 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XIV/119/15 29.10.15 zmian budżetu powiatu na 2015 r.   

XV/120/15 26.11.15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa 

Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2015 r. 

 

 

XV/121/15 26.11.15 ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu 

jarocińskiego oraz i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym. 

 

 

 

XV/122/15 26.11.15 określenia „Zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie kosztów 

związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest, 

tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej 

rozliczenia” 

 

 

XV/123/15 26.11.15 zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie 

powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania 

 

 

XV/124/15 26.11.15 zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

XV/125/15 26.11.15 rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. T. Kościuszki w Jarocinie 

w sprawach pracowniczych 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XV/126/15 26.11.15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2028 

 

 

XV/127/15 26.11.15 zmian budżetu powiatu na 2015 r.   

XVI/128/15 17.12.15 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2016 

rok. 
 

 

XVI/129/15 17.12.15 w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2016 rok. 
 

 

XVI/130/15 17.12.15 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2016. 
 

 

XVI/131/15 17.12.15 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 

nowo utworzonych udziałów w Spółce. 

 

 

XVI/132/15 17.12.15 w sprawie określenia rozkładu pracy aptek 

ogólnodostępnych z terenu powiatu jarocińskiego oraz 

harmonogram tygodniowych dyżurów aptek 

ogólnodostępnych terenu miasta Jarocin. 

 

 

XVI/133/15 17.12.15 w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji 

obligacji komunalnych. 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XVI/134/15 17.12.15 zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2028. 

 

 

XVI/135/15 17.12.15 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.   

XVI/136/15 17.12.15 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028 
 

 

XVI/137/15 17.12.15 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r.   

XVI/138/15 17.12.15 w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych komisji 

Rady Powiatu Jarocińskiego.  

 

 

 

XVII/139/15 29.12.15 w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego”. 
 

 

XVII/140/15 29.12.15 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2015 r.  
 

 

XVII/141/15 29.12.15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2028 

 

 

XVII/142/15 29.12.15 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.   

XVIII/143/16 04.02.16 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2016 – 2018. 
 

 

XVIII/144/16 04.02.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia służebności 

przesyłu na rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 

557 Gdańsk. 

 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XVIII/145/16 04.02.16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. 
 

 

XVIII/146/16 04.02.16 w sprawie oddania w użyczenie Szpitalowi Powiatowemu w 

Jarocinie Spółce z o.o. nieruchomości położonej w 

Jarocinie. 

 

 

XVIII/147/16 04.02.16 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia 

zadania z zakresu administracji rządowej. 
 

 

XVIII/148/16 04.02.16 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu 

Jarocińskiego. 

 

 

XVIII/149/16 04.02.16 w sprawie przystąpienia Powiatu Jarocińskiego do 

„Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na 

Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12”. 

 

 

XVIII/150/16 04.02.16 zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

 

 

XVIII/151/16 04.02.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   

XVIII/152/16 04.02.16 w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej w 

Zakrzewie.  
 

 

XIX/153/16 01.03.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028 

 

 

XIX/154/16 01.03.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XX/155/16 31.03.16 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu 

Jarocińskiego. 
 

 

XX/156/16 31.03.16 określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2016 r. 

 

 

XX/157/16 31.03.16 propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego 
 

 

XX/158/16 31.03.16 propozycji zaliczenia drogi gminnej mającej swój przebieg 

na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg 

powiatowych. 

 

 

XX/159/16 31.03.16 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. 

 

 

XX/160/16 31.03.16 rozpatrzenia petycji.   

XX/161/16 31.03.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

 

 

XX/162/16 31.03.16 zmian budżetu powiatu na 2016 r.   

XXI/163/16 28.04.16 w sprawie uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski.   



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXI/164/16 28.04.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 

nieoznaczony gruntu, położonego w Porębie 32, gm. 

Jaraczewo stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego. 

 

 

XXI/165/16 28.04.16 w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. (pt. Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 

powiecie jarocińskim). 

 

 

XXI/166/16 28.04.16 w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. (pt. Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

jarocińskim). 

 

 

XXI/167/16 28.04.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

 

 

XXI/168/16 28.04.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   

XXI/169/16 28.04.16 zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jarocińskiego 
 

 

XXII/170/16 25.05.16 dotycząca stanowiska Rady Powiatu Jarocińskiego w 

sprawie pozostawienia Jarocina w sieci Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich w okresie 

programowania 2014 - 2020. 

 

 

XXII/171/16 25.05.16 w sprawie powierzenia Gminie Jarocin prowadzenia zadania 

publicznego w zakresie zarządzania drogami publicznymi 

na terenie powiatu jarocińskiego. 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXII/172/16 25.05.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

 

 

XXII/173/16 25.05.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   

XXIII/174/16 06.06.16 w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej z 

siedzibą w Kotlinie 
 

 

XXIV/175/16 23.06.16 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego 

za 2015 rok. 

 

 

XXIV/176/16 23.06.16 udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.    

XXIV/177/16 23.06.16 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. 

 

 

XXIV/178/16 23.06.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

 

 

XXIV/179/16 23.06.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   

XXV/180/16 13.07.16 w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. 

Marii Kaczyńskiej w Kotlinie. 
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXV/181/16 13.07.16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 

nieoznaczony lokalu mieszkalnego nr 4, usytuowanego w 

budynku położonym na nieruchomości w Porębie 32, gm. 

Jaraczewo, stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego. 

 

 

XXV/182/16 13.07.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

 

 

XXV/183/16 13.07.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   

XXVI/184/16 25.07.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

 

 

XXVI/185/16 25.07.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   

XXVII/186/16 25.08.16 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 

XXIV/179/2016 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 

czerwca 2016 r. 

 

 

XXVII/187/16 25.08.16 w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonywania 

zadania publicznego w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego 

 

 

XXVII/188/16 25.08.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

 

 

XXVII/189/16 25.08.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   

XXVIII/190/16 09.09.16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej Gminie Żerków w roku 2017. 
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXVIII/191/16 09.09.16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej Gminie Jarocin w roku 2017. 
 

 

XXVIII/192/16 09.09.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

 

 

XXVIII/193/16 09.09.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   

XXIX/194/16 29.09.16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu 

Jarocińskiego 1/2 udziału w nieruchomości położonej w 

Tarcach gm. Jarocin. 

 

 

XXIX/195/16 29.09.16 sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego. 
 

 

XXIX/196/16 29.09.16 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra zadania 

kształcenia uczniów klas wielozadaniowych szkół 

prowadzonych przez Powiat Jarociński w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

 

 

XXIX/197/16 29.09.16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod 

firmą "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem 

pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

 

 

XXIX/198/16 29.09.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

 

 

XXIX/199/16 29.09.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXX/200/16 19.10.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

 

 

XXX/201/16 19.10.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   

XXX/202/16 19.10.16 Udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia 

N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu na prace 

konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków 

 

 

XXXI/203/16 27.10.16 wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017 i 2018. 
 

 

XXXI/204/16 27.10.16 przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2017 rok. 

 

 

XXXI/205/16 27.10.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2030. 

 

 

XXXI/206/16 27.10.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   

XXXII/207/16 04.11.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   

XXXIII/208/16 24.11.16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa 

Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2016 r. 

 

 

XXXIII/209/16 24.11.16 ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu 

jarocińskiego oraz i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym. 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXXIII/210/16 24.11.16 aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego". 
 

 

XXXIII/211/16 24.11.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2030. 

 

 

XXXIII/212/16 24.11.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   

XXXIII/213/16 24.11.16 rozpatrzenia skargi pana Aleksandra Woelke działania 

Starosty na szkodę mieszkańców 
 

 

XXXIV/214/16 15.12.16 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania. 

 

 

XXXIV/215/16 15.12.16 sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXXI/206/16 

Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 

 

 

XXXIV/216/16 15.12.16 propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego 
 

 

XXXIV/217/16 15.12.16 propozycji zaliczenia dotychczasowej drogi krajowej 

mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego do 

kategorii dróg powiatowych. 

 

 

XXXIV/218/16 15.12.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2030. 

 

 

XXXIV/219/16 15.12.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXXV/220/16 29.12.16 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2017 

rok. 
 

 

XXXV/221/16 29.12.16 w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2017 rok. 
 

 

XXXV/222/16 29.12.16 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2017. 
 

 

XXXV/223/16 29.12.16 uchylająca uchwałę nr XXVII/187/16 w sprawie 

powierzenia Gminie Jarocin wykonywania zadania 

publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

na terenie Powiatu Jarocińskiego 

 

 

XXXV/224/16 29.12.16 uchylająca uchwałę nr XXXIII/210/2016 w sprawie 

aktualizacji „planu rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla powiatu jarocińskiego”. 

 

 

XXXV/225/16 29.12.16 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2016 r.  
 

 

XXXV/226/16 29.12.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2030 

 

 

XXXV/227/16 29.12.16 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.   

XXXVII/228/17 30.01.17 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

stanowiącej własność powiatu jarocińskiego służebnością 

przesyłu 

 

 

XXXVII/229/17 30.01.17 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia 

zadania z zakresu administracji rządowej. 
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXXVII/230/17 30.01.17 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Jarocińskim na lata 2017-2022. 

 

 

XXXVII/231/17 30.01.17 sprawie odwołania Starosty Jarocińskiego   

XXXVII/232/17 30.01.17 w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych komisji 

Rady Powiatu Jarocińskiego 
 

 

XXXVII/233/17 30.01.17 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu 

Jarocińskiego. 

 

 

 

XXXVII/234/17 30.01.17 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego. 
 

 

XXXVII/235/17 30.01.17 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego. 
 

 

XXXVII/236/17 30.01.17 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu Jarocińskiego 
 

 

XXXVII/237/17 30.01.17 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu Jarocińskiego 
 

 

XXXVII/238/17 30.01.17 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Jarocińskiego. 
 

 

XXXVII/239/17 30.01.17 w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Jarocińskiego   

XXXVII/240/17 30.01.17 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty 

Jarocińskiego 
 

 

XXXVII/241/17 30.01.17  w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Jarocińskiego   

XXXVII/242/17 30.01.17 w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych członków 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXXVIII/243/17 31.01.17 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030 
 

 

XXXVIII/244/17 31.01.17 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r.   

XXXVIII/245/17 31.01.17 w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych komisji 

Rady Powiatu Jarocińskiego 
 

 

XXXIX/246/17 17.02.17 przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

Pana Andrzeja Szlachetki. 
 

 

XXXIX/247/17 17.02.17 stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego. 
 

 

XXXIX/248/17 17.02.17 uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego. 
 

 

XXXIX/249/17 17.02.17 projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i 

specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Jarocińskiego. 

 

 

XXXIX/250/17 17.02.17 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie 

powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

Stwierdzenie nieważności 

uchwałą nr 6/510/2017 

Kolegium RIO w Poznaniu 

z dnia 21 marca 2017 r. 

XXXIX/251/17 17.02.17 zamiaru likwidacji w trybie wygaszania szkoły wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy 

ul. T. Kościuszki 31. 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XXXIX/252/17 17.02.17 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 

XXXV/225/16 Rady Powiatu jarocińskiego z dnia 29 

grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2016 r. 

 

 

XXXIX/253/17 17.02.17 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-

2030. 

 

 

XXXIX/254/17 17.02.17 zmian budżetu powiatu na 2017 r.   

XL/255/17 31.03.17 w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego. 
  

XL/256/17 31.03.17 w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego. 
  

XL/257/17 31.03.17 w sprawie ustanowienia przedstawiciela powiatu w Stowarzyszeniu 

Gmin i Powiatów Wielkopolski. 
  

XL/258/17 31.03.17 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi 

Jarocińskiemu na 2017 rok. 

 

 

XL/259/17 31.03.17 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2017-2021. 
  

XL/260/17 31.03.17 w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego 

przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych "OPUS" za rok 2016. 

 

 

XL/261/17 31.03.17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 r. 

do dnia 31.12.2017 r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XL/262/17 31.03.17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 r. 

do dnia 31.12.2017 r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

 

XL/263/17 31.03.17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo 

oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych na terenie Powiatu Jarocińskiego 

 

 

XL/264/17 31.03.17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności 

gruntowej 
  

XL/265/17 31.03.17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: 

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego 

kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

 

 

XL/266/17 31.03.17 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 
  

XL/267/17 31.03.17 zmian budżetu powiatu na 2017 r.   

XLII/268/17 28.04.17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 
  

XLII/269/17 28.04.17 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 
  

XLII/270/17 28.04.17 zmian budżetu powiatu na 2017 r.   

XLIII/271/17 26.05.17 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej 

z tytułu trwałego zarządu. 
  

XLIII/272/17 26.05.17 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Tarcach, gm. 

Jarocin. 
  



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLIII/273/17 26.05.17 w sprawie wyrażenia sprzeciwu w zakresie planowanych zmian 

przepisów prawa, które pozbawią powiaty dochodów z tytułu opłat 

eksploatacyjnych. 
 

 

XLIII/274/17 26.05.17 w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 1918/1919. 
  

XLIII/275/17 26.05.17 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa 

Polskiego dotyczącego zaopiniowania uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31. 

 

 

XLIII/276/17 26.05.17 w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie 

przy ul. T. Kościuszki 31. 
 

 

XLIII/277/17 26.05.17 w sprawie nadbudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego w 

Jarocinie. 
  

XLIII/278/17 26.05.17 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 
  

XLIII/279/17 26.05.17 zmian budżetu powiatu na 2017 r.   

XLIV/280/17 29.06.17 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2016 rok. 
  

XLIV/280 a/17 29.06.17 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2016 rok.   

XLIV/281/17 29.06.17 zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 

sierpnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
  

XLIV/282/17 29.06.17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 
  

XLIV/283/17 29.06.17 zmian budżetu powiatu na 2017 r.   

XLIV/284/17 29.06.17 określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu 

działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
  



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLIV/285/17 29.06.17 pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie 

Powiatu Jarocińskiego. 
  

XLIV/286/17 29.06.17 zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi 

krajowej mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego. 
  

XLIV/287/17 29.06.17 w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego.   

XLIV/288/17 29.06.17 wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Wielkopolskim 

Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 
  

XLIV/289/17 29.06.17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół 

i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 

jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania 

 

 

XLV/290/17 04.08.17 sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości 
  

XLV/291/17 04.08.17 określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków  

 

 

 

XLV/292/17 04.08.17 powierzenia Województwu Wielkopolskiemu prowadzenia zadania 

publicznego w latach 2017 i 2018. 

 
 

 

XLV/293/17 04.08.17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 
  

XLV/294/17 04.08.17 zmian budżetu powiatu na 2017 r. 

 
 

 

XLVI/295/17 25.08.17 w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy w 

Jarocinie. 
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLVI/296/17 25.08.17 w sprawie wyłączenia I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Tadeusza Kościuszki z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31. 

 

 

XLVI/297/17 25.08.17 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31. 
 

 

XLVI/298/17 25.08.17 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie 

powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

 

XLVI/299/17 25.08.17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-

2030. 

 

 

XLVI/300/17 25.08.17 zmian budżetu powiatu na 2017 r. 

 
 

 

XLVII/301/17 11.09.17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu 

Jarocińskiego nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. 

Szubianki. 

 

 

XLVII/302/17 11.09.17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod 

firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem 

pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLVII/303/17 11.09.17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-

2030. 

 

 

XLVII/304/17 11.09.17 zmian budżetu powiatu na 2017 r. 

 
 

 

XLVIII/305/17 29.09.17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: 

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego 

kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

 

 

XLVIII/306/17 29.09.17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Przyrodniczo -Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, 

Tarce 19. 

 

 

XLVIII/307/17 29.09.17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 2 w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 

Jarocinie, ul. Franciszkańska 2. 

 

 

XLVIII/308/17 29.09.17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 1 w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1. 

 
 

XLVIII/309/17 29.09.17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Przyspasabiającej do 

Pracy im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21. 
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLVIII/310/17 29.09.17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Tarcach, 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. 

Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19. 

 
 

XLVIII/311/17 29.09.17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21. 

 
 

XLVIII/312/17 29.09.17 w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia 

N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu na refundację kosztów 

związanych z pracami konserwatorskimi kościoła wpisanego do 

rejestru zabytków. 

 

 

XLVIII/313/17 29.09.17 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na 

działalność Starosty Jarocińskiego Teodora Grobelnego. 
 

 

XLVIII/314/17 29.09.17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Jarocińskiego   

XLVIII/315/17 29.09.17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-

2030. 

 

 

XLVIII/316/17 29.09.17 zmian budżetu powiatu na 2017 r. 

 
 

 

XLIX/317/17 27.10.17 wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady Powiatu 

Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

XLIX/318/17 27.10.17 przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2018 rok. 

 

 

XLIX/319/17 27.10.17 Apel Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie intensyfikacji 

prac związanych z budową drogi ekspresowej S11. 
 

 

XLIX/320/17 27.10.17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 

2030. 

 

 

XLIX/321/17 27.10.17 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.   

L/322/17 16.11.17 powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego 

prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia 

polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-

rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego 

„Szpitala Powiatowego w Jarocinie” sp. z o. o.  w sprzęt 

informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z 

Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w 

narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych 

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

 

 

L/323/17 16.11.17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 

2030. 

 

 

L/324/17 16.11.17 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.   



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

LI/325/17  29.11.17 rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno 

- Epidemiologicznej w Jarocinie. 
 

 

LI/326/17  29.11.17 rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 
  

LI/327/17  29.11.17 rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 
  

LI/328/17  29.11.17 rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 
  

LI/329/17  29.11.17 rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 
  

LI/330/17  29.11.17 rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 
  

LI/331/17  29.11.17 rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 
  

LI/332/17  29.11.17 wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. 

 

 

LI/333/17  29.11.17 ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu 

jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia 

pojazdu z drogi. 

 

 

LI/334/17  29.11.17 zmieniająca uchwałę nr LII/348/14 z dnia 17.06.2014 r. w sprawie 

ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych. 
 

 

LI/335/17  29.11.17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030. 
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

LI/336/17  29.11.17 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.   

LI/337/17  29.11.17 zawarcia porozumienia z Województwem Wielkopolskim w Poznaniu 

oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego o wzajemnym 

współdziałaniu na rzecz uruchomienia Poznańskiej Kolei 

Metropolitarnej oraz zadeklarowaniu udziału w jej współfinansowaniu 

 

 

LII/338/17 15.12.17 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030 
 

 

LII/339/17 15.12.17 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r.   

LII/340/17 15.12.17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora   

LII/341/17 15.12.17 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok.   

LII/342/17 15.12.17 w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego 

na 2018 rok. 
 

 

LII/343/17 15.12.17 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego na rok 2018. 
 

 

LII/344/17 15.12.17 w sprawie przyjęcia od Ministra Edukacji Narodowej zadania 

publicznego z zakresu administracji rządowej. 
 

 

LII/345/17 15.12.17 w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z 

dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

LII/346/17 15.12.17 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i 

placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 

jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania. 

 

 

LII/347/17  15.12.17 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030. 
 

 

LII/348/17 15.12.17 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.   

LIII/349/17 27.12.17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie. 
 

 

LIII/350/17 27.12.17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Jarocińskiego.   

LIII/351/17 27.12.17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030. 
 

 

LIII/352/17 27.12.17 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.   

LIV/353/18 18.01.18 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej mającej swój 

przebieg na terenie Gminy Jarocin od granicy powiatów 

średzkiego/jarocińskiego przez miejscowości Mieszków, Cielcza oraz 

miasto Jarocin (ulice Poznańska i Wojska Polskiego) do skrzyżowania 

łącznika drogi S11 z drogą krajową nr 11. 

 

 

LIV/354/18 18.01.18 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. 
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

LIV/355/18 18.01.18 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z 

zakresu administracji rządowej. 
 

 

LIV/356/18 18.01.18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 
 

 

LIV/357/18 18.01.18 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok.   

LIV/358/18 18.01.18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 
 

 

LIV/359/18 18.01.18 w sprawie udzielenia Gminie Jarocin pomocy rzeczowej na budowę 

łącznika byłej drogi krajowej nr 11 z drogą krajową nr 12. 
 

 

LIV/360/18 18.01.18 w sprawie ustanowienia 24 maja Powiatowym Dniem Pamięci 

Żołnierzy Niezłomnych. 
 

 

LIV/361/18 18.01.18 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 

XLV/290/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 sierpnia 2017 

roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości. 

 

 

LV/362/18 09.02.18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 
 

 

LV/363/18 09.02.18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 
 

 

LV/364/18 09.02.18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

LV/365/18 09.02.18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 
 

 

LV/366/18 09.02.18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.   

LV/367/18 09.02.18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 
 

 

LV/368/18 09.02.18 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok.   

LV/369/18 09.02.18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i 

placówek niepublicznych 

 

 

LVI/370/18 02.03.18 zmieniająca Uchwałę nr XLIX/318/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z 

dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 

 

 

LVI/371/18 02.03.18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 
  

LVI/372/18 02.03.18 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok.   

LVII/373/18 28.03.18 w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego 

przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „OPUS” za rok 2017 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

LVII/374/18 28.03.18 w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu 

Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie 

udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia". 

 

 

LVII/375/18 28.03.18 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazane przez prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi 

Jarocińskiemu na 2018 rok. 

 

 

LVII/376/18 28.03.18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: 

"Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego 

kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

 

 

LVII/377/18 28.03.18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu w latach 2018 - 2020. 
 

 

LVII/378/18 28.03.18 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. 

do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

LVII/379/18 28.03.18 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. 

do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. 

 

 

LVII/380/18 28.03.18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną 

w najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, w trybie 

bezprzetargowym. 

 

 

LVII/381/18 28.03.18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. 

 

 

LVII/382/18 28.03.18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 
  

LVII/383/18 28.03.18 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok.   
LVIII/384/18 25.04.18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie.  
 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

LVIII/385/18 25.04.18 w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego 

prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia 

polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-

rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego 

„Szpitala Powiatowego w Jarocinie” sp. z o. o. w sprzęt 

informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z 

Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w 

narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych 

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

 

 

LVIII/386/18 25.04.18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 
 

 

LVIII/387/18 25.04.18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2018 rok. 
 

 

LIX/388/18 25.05.18 w sprawie powołania Komisji Doraźnej.   

LIX/389/18 25.05.18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: 

"Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego 

kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

LIX/390/18 25.05.18 w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu 

Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie 

udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia". 

 

 

LIX/391/18 25.05.18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 
  

LIX/392/18 25.05.18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2018 rok. 
  

LIX/393/18 25.05.18 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego Pana Zbigniewa Kuzdżała 
 

 

LIX/394/18 25.05.18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Jarocińskiego.   

LIX/395/18 25.05.18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego.   

LX/396/18 21.06.18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 
 

 

LX/397/18 21.06.18 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2017 rok. 
 

 

LX/398/18 21.06.18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty jarocińskiego.   

LX/399/18 21.06.18 zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego.   

LX/400/18 21.06.18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 
  

LX/401/18 21.06.18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2018 rok. 
  



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

LXI/402/18 16.07.18 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Jarociński. 

 

 

LXI/403/18 16.07.18 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

powiatu jarocińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Jarociński, oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

 

 

LXI/404/18 16.07.18 w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LIX/392/18 

Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 

2018 r. 

 

 

LXI/405/18 16.07.18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 
  

LXI/406/18 16.07.18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2018 rok. 
  

LXII/407/18 08.08.18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2018 rok. 
  

LXIII/408/18 30.08.18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/377/18 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie pomocy finansowej województwu Wielkopolskiemu w 

latach 2018 - 2020. 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

LXIII/409/18 30.08.18 w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

 

 

LXIII/410/18 30.08.18 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 
 

 

LXIII/411/18 30.08.18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2018 r. 
 

 

LXIII/412/18 30.08.18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie. 
 

 

LXIII/413/18 30.08.18 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pt: 

"aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

jarocińskim". 

 

 

LXIV/414/18 27.09.18 w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego.   

LXIV/415/18 27.09.18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia 

od usunięcia pojazdu z drogi. 

 

 



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 

LXIV/416/18 27.09.18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: 

"Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego 

kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

 

 

LXIV/417/18 27.09.18 w sprawie emisji obligacji.   

LXIV/418/18 27.09.18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 
 

 

LXIV/419/18 27.09.18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2018 r. 
 

 

LXIV/420/18 27.09.18 w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania publicznego założenia 

i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 4 w Jarocinie 

oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Witaszycach. 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     



Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie Uchwałę realizuje Uwagi 
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