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OGŁOSZENIE 
 

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Jastrowiu zwołuję na dzień: 

 
 

23 czerwca 2015 roku 
IX sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Jastrowiu, na którą 

uprzejmie zapraszam. 
Otwarcie sesji nastąpi o godz. 1600

 w sali nr 11 Urzędu Gminy  
i Miasta Jastrowie 

 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1.   Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu  poprzedniej sesji. 
2.  Informacja o pracy Burmistrza między sesjami. 
3.  Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie 
      a)  rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2014 rok 
      b)  odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wydania opinii     

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie w 2014r.; 
c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w spawie udzielenia Burmistrzowi 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2014 roku; 
d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wydania opinii 

o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2014 rok; 

      e)   dyskusja 
      f)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze      

sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2014 roku      
      g)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2014 
 
4.   Przyjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  
5.   Przyjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  
6.    Przyjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
7.   Przyjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość   
 



 
8.  Przyjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła. 
9.  Przyjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok,  
10. Przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jastrowia w rejonie ul. Jedności Robotniczej i Okrężnej 
11. Przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jastrowie w rejonie ul. Kolejowej i Kieniewicza 
12. Przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jastrowie w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej.  
13. Omówienie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku gminy i miasta Jastrowie" 
14. Interpelacje i zapytania 
15. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 
                                                                                  


