Uprzejmie zapraszam na XVI sesję Rady Powiatu Kartuskiego, która odbędzie się
w dniu 28 kwietnia 2016r. (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. Informacja Przewodniczącego Rady o podejmowanych przedsięwzięciach w okresie
międzysesyjnym.
3. Sprawozdania:
1) Starosty Kartuskiego z działalności Zarządu Powiatu Kartuskiego z realizacji uchwał
oraz ważniejszych dla powiatu wydarzeń w okresie międzysesyjnym,
2) z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach wraz z zestawieniem potrzeb w
zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej w 2015r.
3) z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach wraz z
przedstawieniem wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej w 2015r.
4. Informacja Starosty Kartuskiego z oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
5. Interpelacje i wolne wnioski.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2016r.
2) zmiany nazwy I Liceum Ogólnokształcącego im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach,
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach,
3) przyjęcia Programu Pomocy Społecznej w zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz
Przemocy wśród Dzieci i Młodzieży w Powiecie Kartuskim na lata 2016-2022,
4) wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej
ewidencyjnie numerem działki 545/5 o pow. 0,0122 ha stanowiącej własność Powiatu
Kartuskiego na prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem
działki 545/7 o pow. 0,0122 ha stanowiącej własność osoby fizycznej położonych w
Gowidlinie gm. Sierakowice, w celu regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 1912G
Gowidlino-Sulęczyno,
5) zmiany uchwały nr XIII/116/2016 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 stycznia 2016r. w
sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w 2016r.
6) zmiany uchwały nr XIV/130/2016 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 17 marca 2016r. w
sprawie planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatowych w
2016 roku,
7.Odpowiedź na zgłoszone interpelacje i wnioski.
8.Zamknięcie sesji.
AW 12.04.2016

