Informuję, że

XXXV sesja Rady Powiatu Kartuskiego odbędzie się

w dniu 5 kwietnia 2018r. (czwartek) o godz. 10,00 w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach ul. 3 Maja
z następującym porządkiem obrad:
I. Otwarcie sesji.
II. Stwierdzenie quorum.
III. Przedstawienie porządku obrad sesji.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacje:
1) Przewodniczącego Rady o podejmowanych przedsięwzięciach w okresie międzysesyjnym,
2) Starosty Kartuskiego z realizacji Strategii Powiatu Kartuskiego,
2) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w
zakresie ochrony przeciwpożarowej, wg projektu uchwały nr 1,
3. Sprawozdania :
1) Starosty Kartuskiego:
a) z działalności Zarządu Powiatu Kartuskiego z realizacji uchwał oraz ważniejszych dla
powiatu wydarzeń w okresie międzysesyjnym,
b) oceny zasobów pomocy społecznej.
2) Komendanta Powiatowego Policji z działalności Policji oraz informacja o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego.
4. Interpelacje i wolne wnioski.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na rok 2018, wg projektu nr 2,
2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kartuskiego, wg projektu nr 3,
3) nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kartuzach, wg projektu nr 4,
4) przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie kartuskim na lata 2018-2020”,
wg projektu nr 5,
5) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat
Kartuski oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także
nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie, oraz zwalniania ich od
obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, wg projektu nr 6 ,
6) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących
kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w poradni
psychologiczno-pedagogicznej), nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski, a także
określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, wg
projektu nr 7,
7) odpłatności za korzystanie z kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w
szkołach prowadzonych przez Powiat Kartuski, wg projektu nr 8,

8) zmiany uchwały nr XXXI/263/2013 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 24 października 2013r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kartuskiego, których
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kartuski oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków, wg projektu nr 9,
6. Odpowiedź na zgłoszone interpelacje i wnioski.
7. Zamknięcie sesji.
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